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A MICROELECTRONICA. EVOLU(_fAO OU REVOLU(_fAO? (*) 

Gilberta Jordan 

1 - lntrodu~ao 

A electr6nica e a mais velha das «novas tecnologias''· Ela constttui o fundamento 
tecnol6gico mais directo de uma ampla gama de industrias que nao existiam 
antes do seu aparecimento (semicondutores, computadores, software, 
electr6nica de consumo, etc.) ou cujos produtos foram profundamente alterados 
pel a tecnologia electr6nica (telecomunicagoes, maquinas-ferramentas, etc.) {1). 

Ela constitui urn dos mais importantes vectores do actual desenvolvimento 
econ6mico e uma das mais altas prioridades para qualquer governo hoje no 
poder. lsto torna-se visfvel quando verificamos que tern havido urn esfor<;o 
concertado tanto nacional como internacional e ainda a nfvel governamental e 
empresarial de investimento no desenvolvimento e na aplicagao das chamadas 
"novas tecnologias,, das quais a electr6nica, e em especial a microelectr6nica, 
e urn dos melhores exemplos. 

11 - A microelectr6nica 

As palavras «electr6nica, e «microelectr6nica, tendem a ser frequen
temente usadas de forma indistinta. De acordo com o Novo Dicionario Aurelio, 
a «electr6nica e a parte da ffsica dedicada ao estudo do comportamento de 
circuitos electricos que contenham valvulas, semicondutores, transdutores, etc., 
ou a fabricagao de tais circuitos». A microelectr6nica e a «designa<;ao generica 
de investiga<;Oes, de tecnicas, de processos, de equipamentos, que envolvem 
circuitos de estado solido miniaturizados». 

Uma defini<;ao mais abrangente sera talvez a da Rathenau Advisory Group (2): 

0 termo «microelectr6nica, e s6 relativamente adequado. Ele 
exprime somente uma das propriedades resultantes desta nova tec
nica, apesar de muito importante, que e o seu tamanho diminuto. A 
superffcie na qual sao implantadas fungoes altamente complicadas 
nao e mais que alguns milfmetros quadrados e os esfor<;os para a 
reduzir continuam cada vez maiores. 

Uma segunda caracterfstica da microelectr6nica e que a colecgao 
de elementos electr6nicos (cells) com as suas interconecgoes formam 
uma unidade funcional que e desenhada, produzida e aplicada como 
urn todo. 

(*) Este artigo decorre dos trabalhos te6rico-praticos realizados no ambito da disciplina de 
Economia da lnova<;:iio e Desenvolvimento Tecnol6gico, 4.2 ano de Economia, ISEG. 
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Terceiro, a microelectr6nica poderia tambem ser dinominada 
«electr6nica em larga escala, ou «de produgao em massa". Uma 
vez desenhado, urn produto electr6nico, independetemente de quao 
complicado seja, podera e sera normalmente produzido em grandes 
quantidades de forma que o seu custo marginal seja desprezfvel. 

Quarto, a microelectr6nica e uma forma universal de aplicagao 
da electr6nica. E diffcil estabelecer antecipadamente algum limite para 
a sua aplicagao, apesar de na pratica estas possibilidades depen
derem da sua requisigao por outras areas. 

Finalmente, as tecnicas microelectr6nicas nao requerem pratica
mente nenhum material caro ou raro. 

Por ultimo, vejamos a definigao de Graham Vickery, da Divisao de Polftica 
Industrial da OCDE (3): 

A tecnologia microelectr6nica e definida como o uso de micro
processadores ou dos seus equivalentes electr6nicos (por exemplo 
os cccircuitos integrados sob medida", isto e, custom or semi-custom 
integrated circuits), geralmente com circuitos com integragao em larga 
escala (LSI -large scale integration) ou com integragao em muito 
larga escala (VLSI- very large scale integration). lsto podera verificar
-se na forma de urn unico circuito integrado ou em pequenos grupos 
de circuitos interligados. Estes podem ser incorporados em produtos 
ou fazerem parte de equipamentos de processo e produgao. 

Mas antes de abordarmos o tema central deste trabalho, a micro
electr6nica, e necessaria analisar o quadro mais amplo no qual ela se insere. 

Ill- A crise do paradigma tecnol6gico 

Desde os finais dos anos 60 e principalmente a partir da segunda metade 
da decada de 70, com a crise energetica provocada pela escalada dos pregos 
do petr61eo, a economia internacional tern tido alguma dificuldade em encontrar 
uma estabilidade econ6mica e uma plataforma duradoura para o crescimento. 

0 modelo de crescimento que surgiu da crise de 1929 e teve o seu 
apogeu nas decadas de forte crescimento do p6s-guerra caracterizava-se- e 
em grande medida ainda se caracterizava - por urn padrao tecnol6gico 
especffico. Este pode ser chamado «fordismo, ou «produgao em massa», ao 
qual esta ligado urn outro factor basico que e o consumo de massa. 

0 crescimento do tipo fordista caracteriza-se pela divisao tayloriana do 
trabalho (isto e a aplicagao dos «princfpios da gestao cientffica, ou da 
«organizagao cientffica do trabalho", a produgao em cadeia, a «Standarizagao, 
e a fabricagao em series muito grandes. 0 resultado destes processos sao 
enormes ganhos de produtividade. 
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0 crescimento da produtividade permite urn acrescimo dos salarios, dos 
I ucr9s e dos investimentos, urn embaratecimento dos produtos em termos rea is 
e, consequentemente, urn aumento do poder de compra. Estes factores 
estimulam a forma<;:ao de uma elevada procura agregada, criando assim as 
bases de uma sociedade de consumo de massa, suporte principal para urn 
sistema de produ<;:ao em massa. 

Donde se compreende a importancia fundamental que polfticas 
macroecon6micas de regula<;:ao da procura agregadas e dos conflitos sociais 
assumiram no espa<;:o e no tempo hist6rico em considera<;:ao. E igualmente 
compreensfvel por que as mesmas polfticas keynesianas deixaram de surtir 
efeito quando o proprio modelo entra em crise. 

Assim, quando os ganhos de produtividade deixam de se fazer sentir ao 
ritmo necessario para uma satisfat6ria taxa de crescimento -tanto nos 
sectores onde o presente metodo de produ<;:ao ja impera, quanto naqueles para 
onde se tenta difundir- o modelo de crescimento entra em crise. 0 mesmo 
acontece quando a taxa de crescimento do consumo entra em estagnagao, 
por um lado, devido ao ja alto padrao de vida das popula<;:6es e, por outro, 
devido a recessao econ6mica, ambos gerando uma procura tal que permite 
somente urn consumo de reposi<;:ao. 

Podemos igualmente mencionar uma serie de outros factores que se 
caracterizam por serem «microtendencias, em vez das «macrotendencias» 
( estas ligadas as formas massificados ate af dominantes) e, que associadas 
ao rapido esgotamento de antigos padr6es de consumo, assim como ao veloz 
surgimento de novos, resultam em fortes flutua<;:6es da procura, levando-nos 
a caracterizar esta nova tendencia como uma em que «nao havera mercado 
para produtos que todos apreciam urn pouco, mas havera, isto sim, mercados 
para produtos «que alguns gostam mais» (4). 

Ou seja, teremos segmentos de mercados mais estreitos, mais curtos e 
mais rapidos no seu surgimento e declfnio. A estes padr6es de consumo temos 
associado um determinado processo de produ<;:ao e que podem ser compa
rados. Enquanto o metodo de produ<;:ao em massa era resuijado de tecnologias 
de produ<;:ao rfgidas (a chamada rigid ou hard automation)e se centrava em 
torno das economias de escala, o novo padrao tecnol6gico do p6s-fordismo 
dever-se-a concentrar nas economias de gama, trazendo ao de cima uma pa
lavra que caracterizara e tornar-se-a essencial no novo paradigma tecnol6gico: 
a flexibilidade (possfvel gra<;:as a chamada flexible ou soft automation). 

0 metodo de produ<;:ao em massa, como todos os novos metodos de 
produ<;:ao, apoiou-se num forte desenvolvimento tecnol6gico. Esse desen
volvimento provocou mudan<;:as nas esferas produtivas, polfticas, sociais e 
culturais. 0 fordismo e, como podemos ver, mais do que um novo arranjo dos 
factores de produ<;:ao. Arranjo, alias, que ja tinha come<;:ado a estabelecer-se 
principalmente durante e ap6s a 1." Guerra Mundial e em grande parte devido 
aos efeitos devastadores que aquele conflito teve sobre a for<;:a de trabalho. 
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Todavia, enquanto nos anos 20 assistimos a uma crise de superprodU<;:ao 
que culminara no crash da bolsa, principalmente devido ao nao acom
panhamento do poder de compra ao poder de produc;ao, este problema nao 
se repetira na proxima fase de crescimento. E que agora «ver-se-a a sociali
zac;ao da relac;ao salarial para aumentar o consumo da classe trabalhadora, (5). 

Ou seja, razoes s6cio-polfticas e razoes tecnol6gicas criam o arcabouc;o 
estrutural onde a produc;ao em massa e o consumo em massa andam pari 
passu. Neste cenario prosperam principalmente os transportes e a industria 
autom6vel (onde, alias, o Sr. Ford ja tinha comec;ado a remunerar seus tra
balhadores acima da media, para surpresa geral), a industria electromecanica, 
a industria (petro)qufmica e a energia. 

As inovac;oes ligadas a estas tecnologias requereram mudanc;as radicais 
na estrutura industrial, nos metodos de produc;ao e na organizac;ao do trabalho. 
Assim, tamoom novos mercados tiveram de ser criados para os novos produtos (5). 

De acordo com a visao schumpeteriana podemos dizer que o progresso 
tecnico, que e desestabilizador de urn «Status quo", em sentido positivo, nas 
fases de crescimento econ6mico, pode ser igualmente desestabilizador mas 
em termos negativos quando o seu ritmo abranda. 

lsto porque o progresso estimula o crescimento econ6mico ao criar oportuni
dades de lucro, estimulando o investimento e favorecendo a criac;ao de novas es
truturas organizativas. lnversamente, quando uma tecnologia atinge a maturidade deixa 
de gerar acrescimos importantes de produtividade e o crescimento abranda. 

A crise dos anos 70 e 80 seria, assim, fruto da maturidade das tecnologias 
que sustentaram o crescimento do p6s-guerra e do desenvolvimento ainda 
restrito da nova vaga de grandes inovac;oes que comec;aria a desenvolver-se 
com espantosa rapidez a partir da segunda metade dos anos 80. 

A maturidade deste modelo de crescimento e padrao tecnol6gico foi 
radicalmente posta em evidencia com a crise energetica dos anos 70. Este 
choque demonstrou claramente que muito do anterior crescimento, mesmo que 
baseado num constante ganho de produtividade, assentava num acesso 
«ilimitado» as materias-primas, em energia barata, principalmente na forma de 
petr61eo, e numa sobrecarga excessiva do meio ambiente. 

Tal expansao dificilmente poderia continuar a verificar-se do mesmo modo 
sem acarretar custos inaceitaveis a nfvel social e politico. 

Paralelamente vinha-se desenvolvendo, desde o tim da 2.~ Guerra Mundial, 
toda uma vasta gama de conhecimentos tecnicos e cientfficos que desa
brocharam ainda em plena crise econ6mica e a partir de meados da decada 
de 70 em novos produtos e novos processos. Nas palavras do Prof. Jacques 
de Bandt, «a 'revoluc;ao da electr6nica e da informac;ao', que realmente explodiu 
durante os anos 70, fez emergir novas formas de aumento da produtividade, 
e, desta maneira, as bases potenciais de um novo sistema tecnico e industrial. 
Nao se trata senao, nos anos 70, de uma base potencial: os valores 
acrescentados gerados sao ainda relativamente reduzidos, mas as lutas 
concorrenciais em marcha fazem antever a importancia do embate, (6). 

140 



IV- A microelectr6nica no contexto das novas tecnologias. Novo 
paradigma tecnol6gico e o seu impacte na estrutura econ6mica 

A questao que se coloca aos agentes intervenientes - governo e em
presas- e a da necessidade de criarem novos mecanismos de ganhos de 
produtividade de forma a relanc;ar a economia numa fase de crescimento 
prolongado ou, dito de outra forma, iniciar urn novo ciclo Iongo. 

As «novas tecnologias .. , a electr6nica em geral e a microelectr6nica em 
particular - que tern sido e provalvemente continuarao a ser a pedra central 
neste processo- surgem neste contexto com uma extraordinaria capaci
dade de proporcionarem tais mecanismos. E e na rapidez e na direcc;ao de 
d ifusao e aplicac;ao destas novas tecnologias no tecido econ6mico que 
constituem factores de mudanc;a e de inovac;ao que se trava a luta pela 
competitividade- desde a sobrevivencia a lideranc;a- entre nac;oes, sectores 
e empresas. 

Na opiniao de H. Reverman e P. Sonntag (7), ccas 'tecnologias chave' 
(key technologies) sao aquelas que, quando efectivamente controladas, 
oferecem a chave para o sucesso econ6mico e para uma significativa mudanc;a 
social. Elas adicionalmente abrem o caminho para novos mercados e novas 
areas de crescimento. Ao mesmo tempo, as tecnologias chave sao tambem 
aquelas que exigem uma introduc;ao e (frequentemente turbulentos) ajus
tamentos em relativamente pouco tempo ... 

Mas que tecnologias sao estas? Podemos agrupa-las possivelmente em 
quatro grandes areas- os materiais, a energia, a biotecnologia e por ultimo 
a microelectr6nica e os seus multiplos derivados, como, por exemplo, a 
informatica, a bur6tica, a automac;ao a rob6tica e as comunicac;oes. 

Vejamos algumas das suas caracterfsticas inerentes e nas quais residem 
as espantosas qualidades das novas tecnologias centrais (do ingles, new core 
technologies). Elas contribuem para a poupanc;a em trabalho, em material e 
em energia. Permitem miniaturizar e desmaterializar, melhorar as performances, 
aumentar as utilizac;Oes e a qualidade alem de possibilitar a criac;ao de uma 
enorme gama de novos produtos. 

A aplicac;iio da microelectr6nica em produtos 

Neste caso a aplicac;ao de engenhos microelectr6nicos e feita nos pr6prios 
produtos: para monitorizac;ao, controlo e obtenc;ao de informac;ao. Eles sao 
incorporados, por exemplo, em equipamento industrial (para medic;ao, detecc;ao 
e func;oes de controlo), em vefculos (para os instrumentos e sistemas de 
controlo - o computador de bordo, por exemplo), em equipamento comercial 
(calculadoras, bens de consumo domestico- vulgo consumer electronics) e 
em equipamento medico, de pesquisa e de defesa. 
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Entre as razoes apontadas para a introdugao destas inovagoes podemos 
citar: 

Novas possibilidades para aplica<;:6es do produto, que por sua vez 
permitem a abertura de novos mercados; 

Maior confiabilidade e durabilidade; 
Acrescida eficiencia e economia; 
Maior flexibilidade. 

A aplicac;iio da microelectr6nica em processos 

E, no entanto, ao nfvel dos processos de produ<;:ao que reside a principal 
das potencialidades, ao utilizar uma vasta gama de equipamento que incorpora 
a microelectr6nica e permite assim urn mais alto grau de monitorizagao e 
controlo pela administragao da empresa dos fluxos de produ<;:ao e os demais 
fluxos internos e externos, alem de urn extraordinario aumento de produtividade. 

As aplicagoes vao desde o desenho do produto, a fabrica<;:ao e manusea
mento do controlo de qualidade e testes a embalagem e ao armazenamento. 

Permitem uma redu<;:ao dos custos e dos refugos, urn aumento da pro
dutividade, uma produgao mais rapida e menos tempos mortos devido a avarias 
e manutengao. 

E a flexibilidade, no entanto, que resume a sua caracterfstica quase 
ccmagica». As empresas tanto procuram a flexibilidade estatica, isto e, a 
capacidade de a qualquer momento ajustar a produgao as altera<;:oes de 
quantidades e variedades da procura do mercado, quanto a flexibilidade di
m1mica e que se define como capacidade de ajustar a propria linha de pro
du<;:ao aos desenvolvimentos das tecnicas de produgao e dos produtos. 

Os processos de produgao dispoem de uma grande gama de tecnologias 
geralmente referenciadas como automagao programavel. Estas incluem o 
computer-aided design (CAD), computer-aided manufacturing (CAM), computer
-aided engineering (CAE), flexible manufacturing system ((FMS), a rob6tica, 
manufacturing planning and control systems (MP&CS), automated guided 
vehicles, automated transport systems and automated storage and retieval 
systems, entre outras designagoes. E tudo isto quando reunido e geralmente 
definido por computer-integrated manufacturing (CIM). 

Conceitos e metodos como the hollow factory (a fabrica oca), just in time 
(JIT), e one day trucking (ODT), relacionados com a gestao de stocks, pegas 
e fornecedores, revolucionam por sua vez as rela<;:6es externas das empresas. 

Dar muitas vezes ouvirmos que a substituigao da antiga maquinaria (o 
hard automation) pela nova automagao programavel (a soft automation), com 
sua capacidade ccmultidimensional, seja como substituir urn velho autom6vel 
por urn helic6ptero (!). 0 novo hardware permite uma muito maior liberdade 
(uma liberdade tridimensional em vez de bidimensional), criando novos 
produtos, processos e mercados e abrindo novos caminhos para o sucesso, 
que, no entanto, podem igualmente redundar em fracasso. Disto resulta que 
as novas realidades empresariais aumentam dramaticamente em complexidade. 
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0 impacte na gestao 

Ao nivel da gestao tudo muda. A tecnologia microelectr6nica pode con
tribuir para a democratizaQao das modernas organiza¢es se a mesma for 
aplicada de maneira a facilitar o desenvolvimento de estruturas, processos e 
relaQ6es democraticos; tal, entretanto, s6 podera verificar-se se uma opQao 
politica consciente e inteligentemente implementada ocorrer, de forma a articular 
a nova tecnologia microelectr6nica com democracia organizacional (8). 

Estas e outras aplicaQ6es permitem a substituiQao do principio elec
tromecanico de trabalho fragmentado, discreto e da rigida hierarquia e disciplina 
pelo principio da informaQao e dos fluxos, permitindo uma maior flexibilidade, 
responsabilizaQao e autonomia das unidades de trabalho e produQao. A cultura 
tecnica, o gosto pela inovaQao e a gestao das pessoas como urn recurso, e 
nao como urn custo, serao factores decisivos. 

Os gestores que presidem sobre tarefas avanQadas no processo produtivo 
te m de pensar mais como generalistas multidisciplinares, pessoas com profundo 
conhecimento de desenho de maquinas, engenharia de software e processos 
de produ9ao. A automaQao programavel exige urn processo de tomada de 
decisao muito mais interactivo e uma apertada integraQao entre as varias 
fun96es executivas da empresa (9). Urn born exemplo disto e a elimina9ao de 
diversos niveis hierarquicos e a descentraliza9ao de forma a encorajar o 
aparecimento no interior das pr6prias empresas de p61os criativos e inovadores. 

As modernas empresas devem ser organiza96es inteligentes, dinamicas 
e em continuo processo de aprendizagem. 

Neste sentido, podemos dizer que, ao contrario das anteriores potencias 
econ6micas, o Japao nao chegou a presente posi9ao por ser o pioneiro em 
qualquer area tecnol6gica, mas sim pela sua lideran9a em gestao. Nao s6 
souberam criar uma base humana para o efeito mas tambem exerceram de 
forma rigorosa os principios da descentralizaQao (o Japao pre-2. 9 Guerra 
Mundial era totalmente centralizado). 

Mas o rigido modelo mecanico e hierarquizado de organiza9ao (baseado 
entre outros no unico modelo de gestao de grandes massas que havia naquela 
altura, o Exercito) chegou ao fim com a bomba at6mica e o primeiro com
putador. Desde entao, tanto o modelo para as organiza96es como para a 
tecnologia tern sido o modelo biol6gico- interdependente, intensivo em 
conhecimento e organizado por urn fluxo de informa9ao (1 0). 

As novas tecnologias deverao alterar profundamente as rela96es entre a 
empresa e o consumidor. Socorrendo-nos de Hayes e Jaikumar, podemos 
caracterizar o periodo que precede a revolu9ao industrial por uma epoca onde 
as pessoas procuravam o artesao ou as pequenas oficinas para satisfazer as 
suas necessidades. Os clientes descreviam o que queriam e os artesaos davam 
as suas op96es para produzir o objecto de acordo com os seus dE)sejos. 
0 servi9o era tao importante quanto o produto. 
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A produ~ao em massa alterou profundamente a rela~ao entre o cliente e 
o produtor. Distanciou o servi~o do comercio e os produtos tinham de ser 
desenhados e produzidos para atender as necessidades de mercados maiores. 
Com a produ~ao em massa o desenhista, o produtor e o vendedor tornaram
se tres pessoas diferentes, pertencendo a tres departamentos diferentes da 
empresa. Similarmente, a separa~ao do cliente do fornecedor significava que 
as preferencias do consumidor eram reveladas principalmente atraves das suas 
decisoes de compra. 

As novas tecnologias e a microelectr6nica deslocam novamente a enfase 
do produto para o servi~o. para o cliente. Desta maneira eles reestabelecem 
os la~os entre produtor e consumidor. 0 CAD e CAE permitem a pequenas 
organiza~oes desenhar prot6tipos mais rapida e economicamente do que antes. 
Os componentes podem ser produzidos de forma eficiente e em quantidades 
relativamente pequenas, de forma a atender a uma encomenda em particular, 
atraves do CAM ou do FMS. 

v - A difusao da microelectr6nica e os efeitos sobre o emprego 

Nao restam duvidas de que a principal potencialidade da microelectr6nica 
reside na possibilidade de se difundir horizontalmente nos produtos e processos 
pela economia como um todo. A tecnologia tem-se implantado com rapidez e 
ao que parece este processo esta a acelerar-se. 

E no entanto necessario ter-se alguma prudencia perante um optimismo 
tecnol6gico desenfreado. Se observarmos as tecnologias electr6nicas, fantasias 
anteriores de automa~ao previam uma extensa transforma~ao tecnol6gica, 
massivas desloca~oes no emprego, tremendos aumentos na produtividade e 
quase instantaneas altera~oes no estilo de vida. Tanto a realidade como as 
consequencias da aplica~ao da electr6nica nas actividades econ6micas tern 
emergido de forma mais lenta e diferente daquilo que se previa. De facto a 
difusao de nova tecnologia nao pode ser simplesmente deduzida a partir das 
possibilidades puramente tecnol6gicas. A tecnologia propriamente dita define 
meramente o domfnio das possibilidades. E neste domfnio que rela~oes 
laborais, estrategias empresariais, praticas de gestao, estruturas de qualifica~ao, 
polfticas internacionais, alternativas financeiras e estrategias militares interagem 
com decisoes e polfticas tecnol6gicas. Estas por sua vez irao moldar e 
estruturar os complexos canais para a difusao tecnol6gica, afectando mesmo 
e de maneira substancial o proprio caminho do desenvolvimento tecnol6gico 
futuro e da estrutura da nova fronteira tecnol6gica (11 ). 

Mas o padrao da difusao tern sido irregular. lsto tanto entre parses como 
entre industrias, sectores e empresas. Mesmo que tenha havido um amplo 
reconhecimento das vantagens competitivas na aplica~ao da tecnologia 
microelectr6nica, uma serie de constrangimentos quanto a sua mais forte 
difusao permanec'e. 
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Referimo-nos as barreiras, a implementac.;:ao e que sao validas tanto para 
a inovac.;:ao em produtos como em processos. Sao elas: 

A estrutura industrial e as relac.;:oes entre as grandes e pequenas 
empresas; 

0 nfvel de qualificac.;:oes e a capacidade de as elevar; 
Problemas com a tecnologia e seu pleno aproveitamento; 
Os crescentes custos no desenvolvimento, utilizac.;:ao e manutenc;ao 

de software; 
0 meio ambiente econ6mico e restric.;:oes financeiras. 

As politicas governamentais 

Algumas destas dificuldades podem ser de facto reduzidas por polfticas 
e programas governamentais. No entanto, e em ultima instancia, a difusao e 
urn processo de mercado. Polfticas dirigidas para a·difusao da electr6nica serao 
somente uma das componentes no processo de decisao das empresas na 
escolha de tecnologias de processos de produc.;:ao e de produtos. Sem a 
compreensao da realidade deste processo e da sua dinamica interna pouco 
sentido terao polfticas governamentais. Estas deveriam ser abrangentes e 
coerentes na tentativa de fomentar a difusao de uma forma equilibrada e pro
funda no tecido econ6mico. 

De facto os governos tern urn importante papel a desempenhar. Podem 
e devem incentivar e encorajar a formac.;:ao profissional dentro e fora das 
empresas, construir infra-estruturas tecnol6gicas, criar e fomentar o fluxo de 
dados e informac.;:ao principalmente para as pequenas e medias empresas e 
apoia-las quando M insuficiencias financeiras e de mercado nos novos e mais 
arriscados empreendimentos (veja-se o caso exemplar do Japao neste capitulo). 

E no entanto necessario equilibrar esta acc.;:ao entre os dois vectores 
fundamentais. Eles sao geralmente referenciados como technology push e 
demand pull. Para fomentar o desenvolvimento tecnol6gico, as polfticas devem 
apoiar e reforc;ar acordos de pesquisa e desenvolvimento cooperatives, isto e, 
entre empresas, institutos, centros, etc. Em especial nas primeiras fases e em 
pesquisas de tecnologias fundamentais. Urn exemplo de sucesso ja testado e 
o japones, mas o programa europeu ESPRIT, a cooperac.;:ao entre a Siemens 
e a Philips (11) e a SGS- Thompson (12) sao tambem bons exemplos. 0 
projecto americano Sematech e em particular o caso da MCC - Micro
electronics and Computer Technology Corporation (13), urn empreendimento 
exclusivamente privado, sao tambem ilustrativos. Polfticas orientadas para a 
difusao deveriam fomentar o demand pull, isto e, incentivo ao uso e aplicac.;:ao 
de tecnologias microelectr6nicas num mais vasto leque possfvel de industrias, 
produtos e processos utilizados. 

Sem uma interac.;:ao entre estes dois vectores nao sera possfvel o 
desenvolvimento equilibrado de uma industria que cria uma continua procura 
final e que por sua vez tomenta a I&D e o progresso da tecnologia. 
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Os efeitos sobre o emprego 

Duas vertentes de tematica sobre os efeitos da microelectr6nica no 
emprego tern sido debatidas nos ultimos anos. A primeira e mais pesquisada 
e sobre as consequencias quantitativas; a outra, e por sua vez insuficiente
mente analisada, sao os efeitos qualitativos. 

De acordo com Reverman e Sonntag o mercado de emprego esta a ser 
influenciado pelas seguintes formas de transic;ao estruturais: 

a) 0 processo tradicional de mudanc;a estrutural, caracterizado pela 
diminuic;ao do emprego na agricultura, na silvicultura e tambem 
na pesca e minas, com urn aumento do emprego no sector de 
servic;os; 

b) 0 processo de reorganizac;ao estrutural dentro do sector secun
dario. Acarretando uma perda de importancia em areas tradicionais, 
como por exemplo a industria textil e de vestuano. Por outre lado 
tem-se assistido a urn aumento no emprego de sectores novos e 
em crescimento, tais como a produc;ao de equipamento e aparelhos 
de automac;ao produtiva e administrativa. 

Podemos dizer que de uma forma geral a aplicac;ao da microelectr6nica 
aos processes de produc;ao tern como efeito directo a poupanc;a em mao-de
-obra, dado que uma maquina automatizada labora mais do que uma pessoa. 
Nao e no entanto licito estender este raciocinio para a economia como urn 
todo. Por ser extremamente diffcil avaliar e principalmente quantificar os efeitos 
da introduc;ao da automac;ao nos processes produtivos, nao podemos 
generalizar o facto acima constatado para a economia toda. Uma enorme 
quantidade de efeitos actuam sobre o mercado do emprego, o que torna diflcil 
a tarefa de relacionar uma parcela especifica das flutuac;oes de emprego, neste 
caso diminuic;oes, a introduc;ao das novas tecnologias. 0 resultado para o 
conjunto da economia, e que constitui o ef~ito indirecto da introduc;ao da 
automac;ao, parece apontar para uma diminuic;ao menor ao nivel macro do 
que ao nivel micro. lsto, talvez, fruto da dinamica positiva que a introduc;ao 
da microelectr6nica traz para o acrescimo de competitividade e a consequente 
melhora de performance das empresas. 

Se, por urn lado, e possivel dizer que a introduc;ao da microelectr6nica 
nos processes de produc;ao traz uma diminuic;ao no emprego, ja o contrario 
sera possivel afirmar acerca da introduc;ao da microelectr6nica nos produtos. 
Sectores e empresas cujos produtos apresentam a incorporac;ao de 
microelectr6nica registaram urn aumento no emprego. lsto podera ser 
consequencia do sucesso de venda que estes novos produtos constituem, 
trazendo urn acrescimo de vendas para as empresas e o consequente aumento 
de produc;ao. 
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Urn exemplo interessante a citar sera o do sector da electr6nica de 
consumo, onde o emprego decresceu na maioria dos paises da OCDE (14). 
Existem tres razoes principais: 

Racionaliza<;ao da industria atraves de fusoes e aquisi¢es de forma 
a ganhar economias de escala; 

Altas taxas de crescimento da produtividade do trabalho associado 
com aumentos no uso da automa<;ao na montagem, teste e 
embalagem, combinado com o fraco crescimento da industria; e 

Crescenta procura dos produtos de trabalho intensivo e submon
tagens dos paises em via de desenvolvimento. 

0 emprego total na OCDE decresceu em urn quinto no periodo 1980-
1986 e a presente onde de racionaliza<;ao e investimento estrangeiro em novos 
produtos devera sustentar esta tendencia. 

Podemos concluir afirmando que a questao permanecera complexa e que 
muitas perguntas permanecem sem resposta. Perguntas complexas como a 
de ccquantos empregos a empresa teria para oferecer caso nao tivesse 
implementa<;ao uma tecnologia de automa<;ao, nao podem deixar de ser 
colocadas. 

VI- Conclusao 

Tentamos neste trabalho compreender o fen6meno da microelectr6nica e 
o seu impacte no mais largo espectro da economia. 

Verificamos que o surgimento da microelectr6nica introduz uma radical 
ruptura e demarca-se progressivamente com o padrao tecnol6gico anterior, 
introduzindo profundas altera<;oes no funcionamento do aparelho produtivo. 

Altera<;oes tais que implicam o desenvolvimento de urn novo sistema 
industrial e o possivel surgimento de urn novo paradigma tecnol6gico (e que 
certamente trara consequencias a nivel s6cio-politico). 

Vimos que a introdu<;ao da microelectr6nica nos processos e nos produtos 
traz fortes aumentos em produtividade e vendas, permitindo uma substancial 
melhoria da rentabilidade econ6mica, por vezes de sectores inteiros. 

Mas os riscos estao igualmente presentes. E se as possibilidades para o 
sucesso sao grandes as hip6teses de fracasso nao sao nada despreziveis. 
Com as novas tecnologias, a complexidade do processo produtivo aumenta 
extraordinariamente. As necessidades deste processo de renova<;ao tecnol6gica 
sao de tal maneira exigentes que tudo ou quase tudo e posto permanentemente 
em causa. Ja nao existem parametres de Iongo prazo eo ritmo das mudan<;as 
acelera-se todos os dias. Neste cenario, a empresa, jogador fundamental desta 
partida, confronta-se com a necessidade vital de adaptar-se permanentemente 
e a urn ritmo cada vez mais veloz. E e nos caminhos pela sobrevivencia que 
encontra solu<;oes radicais e por vezes anteriormente impensaveis. 
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Nesta tarefa tem os governos um importante papel a jogar. Politicas e 
programas de I&D, aiE~m de outros apoios a ajustamentos estruturais ao Iongo 
de toda a economia, tornam-se fundamentais. A necessidade de fomentar urn 
desenvolvimento tecnol6gico equilibrado entre uma procura diversificada e uma 
oferta agressiva indicam o caminho do progresso tecnol6gico e da sua difusa.o, 
cujo impacte ao nivel da sociedade, das organizac;Oes e do emprego na.o 
podem ser descuradas. 

A importancia dos actuais acontecimentos e sem duvida central. 0 poder 
estruturante das novas tecnologias e muito vasto e o progresso tecnol6gico 
na.o devera ser deixado as forc;as de mercado nem ao acaso. E necessario 
ter-se clara consciencia das potencialidades e dos riscos. 
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