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RESUMO

O modelo Schumpeteriano de Crescimento Endógeno considera o progresso técnico determinante fun-
damental do crescimento econômico. Porém, ainda não conseguiu explicar como as inovações tecnológi-
cas são geradas. Nesse modelo, elas ocorrem aleatoriamente. Todavia, os fatos sugerem uma explicação
que apresenta um componente determinístico (tendência) e outro componente aleatório para o surgi-
mento das inovações. Portanto, foi desenvolvida neste trabalho uma extensão ao modelo schumpeteri-
ano que visa incorporar um componente determinístico das inovações, além do componente aleatório. A
partir desta modificação do modelo e da simulação da trajetória da renda per capita de cinco países en-
tre 1800 e 2000 constatou-se que esta extensão ao modelo schumpeteriano pode explicar diversos fa-
tos da realidade que o modelo básico não explicava.
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ABSTRACT

In the Schumpeterian endogenous growth model, random innovations (technical progress) are the main
element that explains economic growth. Empirical analyses suggest there are two variables that explain
the introduction of innovations: a randomly variable and a deterministic trend. In this paper we add a
deterministic variable to the basic Schumpeterian growth model. The introduction of a determinist vari-
able improves the basic model. The new model reproduces several styled facts, which are shown in sim-
ulations.
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INTRODUÇÃO

Com o surgimento dos modelos de crescimento endógeno tornou-se possível determi-
nar o crescimento da economia a partir do próprio sistema econômico.1 Entre estes
modelos destaca-se o schumpeteriano, por introduzir inovações verticais, incorporando
um fenômeno real: novas invenções tornam as tecnologias anteriores obsoletas.

O modelo Schumpeteriano de Crescimento Endógeno considera o progresso técnico
(inovações) elemento fundamental para explicar o crescimento econômico. Tal modelo
assume que a taxa de chegada das inovações em uma economia tem caráter aleatório,
seguindo uma distribuição de Poisson. (Aghion e Howitt, 1998, p. 54).2 Esta hipótese
permite que, mesmo apresentando baixas taxas de progresso técnico (e, conseqüente-
mente, baixo crescimento de sua renda), as economias podem alavancar seu crescimen-
to e avançar sua posição no ranking mundial de rendas per capita. Porém, ela não
explica a presença de uma inércia nas taxas de crescimento das economias que garanta,
por um longo período, certa estabilidade de suas posições nesse ranking. Os fatos suge-
rem uma explicação que apresenta um componente de tendência (determinístico), além
do componente aleatório para o surgimento das inovações.3 No que se refere ao pri-
meiro componente, este deve ser capaz de explicar um fato incontestável: a maior ca-
pacidade de os países desenvolvidos gerarem inovações tecnológicas vis-à-vis aos
subdesenvolvidos.

De acordo com a literatura neo-schumpeteriana, as inovações apresentam um caráter
tácito e local. Dosi et alii (1994, p. 28) argumentam que tecnologias não podem ser
simplesmente copiadas e colocadas em uso em algum lugar. As “janelas de oportunida-
de” para o catching up dos países requerem investimento em infra-estrutura e mudan-
ças institucionais durante um longo período. Sem investimentos em educação,

1 No modelo de Solow, por exemplo, a taxa do crescimento equilibrado da economia é dada a partir das
taxas de crescimento da força de trabalho e do progresso técnico, exógenas ao sistema. (Jones, 1979;
Aghion e Howitt, 1998; Romer, 1996). Sobre modelos de crescimento endógeno, ver Romer (1990),
Grossman e Helpman (1991); Aghion e Howitt (1998).

2 Sobre a distribuição de Poisson ver, por exemplo, Stevenson (1981).
3 Poder-se-ia pensar que o estoque de capital afeta a produtividade da pesquisa. Assim, quanto maior o cres-

cimento econômico (e as taxas de investimento a ele associadas), maior o estoque de capital, e maior a
taxa de chegada das inovações, aumentando a taxa de crescimento econômico, e assim por diante. Contu-
do, a correlação entre estoque de capital e taxa de chegada de inovações e, por conseguinte, de crescimento
econômico, não está respaldada pelos fatos: desde os primórdios do capitalismo verificou-se, em vários pa-
íses do mundo e em diferentes períodos, elevada acumulação de capital sem necessariamente ocorrer, nes-
ses países, um correspondente aumento nas taxas de crescimento nas décadas seguintes. Como exemplo,
pode-se citar a economia brasileira: seu crescimento nos anos 1980 foi medíocre, embora a acumulação de
capital na década anterior tenha sido muito elevada.
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treinamento, P&D e outras atividades científicas e técnicas, pouco pode ser alcançado
por meio de importação de tecnologias.4

Se o ambiente organizacional, institucional etc. é relevante na determinação do pro-
gresso técnico, aqueles ambientes (ou sistemas nacionais de inovação5) mais favoráveis
ao surgimento de inovações atraem os fluxos de capital.6 Assim, as taxas de investi-
mento ampliam-se nos países onde tal ambiente mais se desenvolveu, em detrimento
dos demais países, surgindo uma tendência à aglomeração geográfica de indústrias
mais intensa nos primeiros vis-à-vis aos últimos. Tal aglomeração favorece a interação
entre fornecedores de partes e componentes, produtores, usuários, assistência técnica,
firmas de engenharia, pesquisadores e instituições de pesquisa, indústrias correlatas e
de apoio etc. Esta interação estimula a inovação tecnológica e a produção de novos
produtos e processos porque, entre outros motivos, viabiliza os fluxos de informação e
de conhecimento científico e tecnológico necessários ao processo de inovação. (Ludval,
1998; Cassiolato e Lastres 1999; Dosi et alii, 1994). Portanto, esta interação entre di-
versos fatores, acima citada, é causa e conseqüência do investimento e da concentração
geográfica das atividades econômicas.7

4 Segundo Fagerberg (1994, p. 1156), “(...) technology, or know-how on how to do things, is embedded in organi-
zational structures (firms, networks, institutions, etc.), and is more often than not difficult and costly to transfer
from one setting to another. Firms, characterized by different combinations of intrinsic capabilities (including tech-
nological know-how) and strategies are seen as key players. Technological change is analyzed as the joint outcome of
innovation and learning activities within organizations, especially firms, and interaction between these and their
environments. The cumulative – or path dependent – character of this processes is often stressed. Country-specific fac-
tors are, through various channels, assumed to influence the processes of technological change, and thus give the tech-
nologies – and the processes of technological change – of different countries a distinct national flavor (national
technology).”

5 O conceito de sistema nacional de inovações foi elaborado nos anos 1980 pela literatura neo-schumpeteri-
ana, a partir de elementos históricos, desenvolvimento teórico e análise empírica. “Trata-se de uma constru-
ção institucional que impulsiona o progresso tecnológico em economias capitalistas complexas (...) através da
construção de um sistema nacional de inovações, viabiliza-se a realização de fluxos de informação e conhecimento
científico e tecnológico necessários ao processo de inovação. Esses arranjos institucionais envolvem firmas, redes de in-
teração entre empresas, agências governamentais, universidades, institutos de pesquisa e laboratório de empresas,
bem como a atividade de cientistas e engenheiros: arranjos institucionais que se articulam com o sistema educacio-
nal, com o setor industrial e empresarial e com as instituições financeiras, compondo o circuito dos agentes que são
responsáveis pela geração, implementação e difusão das inovações tecnológicas.” (Albuquerque, 1996, p. 228).

6 Este argumento é adequado à perspectiva pós-keynesiana – “Se os retornos esperados em investimento doméstico
são elevados relativamente aos anos anteriores, mas são excedidos por retornos encontrados em outras economias, o
capital fluirá mais para fora do que para dentro (...) a teoria aplica-se tanto espacialmente quanto temporalmen-
te. Uma economia que apresenta consistentemente retornos mais elevados em relação às outras atrairá fluxos de ca-
pital em todos os estágios do ciclo (de crescimento), embora a preferência pela liquidez se mantenha
consistentemente menor do que nas outras economias. Similarmente, economias que apresentam persistentemente
taxas de retorno relativamente baixas, experimentarão contínuas saídas de capitais (...), enquanto a preferência
pela liquidez será consistentemente alta.” (Dow, 1986-87, p. 249). E, ainda, “(...) os fluxos internacionais de
divisas são uma fonte potencial não apenas de instabilidade, mas, também, de divergência entre economias.”
(Dow, 1986-87, p. 255).

7 O investimento (em capital físico), embora não seja condição suficiente, é condição necessária para a ino-
vação e difusão de tecnologia, o que favorece o desenvolvimento do sistema nacional de inovações, e vice-
versa. (Nelson, 2005, p. 10; Dosi et alii, 1994, p. 32). A interação mútua entre o desenvolvimento do sis-
tema nacional de inovações e o progresso técnico de um país está estudada, por exemplo, em Bernardes e
Albuquerque (2003).
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Há, então, um círculo virtuoso que introduz um componente de tendência para a
ocorrência de progresso técnico em uma região (país): a aglomeração geográfica das
atividades econômicas favorece a inovação tecnológica e o investimento e, ao mesmo
tempo, estes estimulam a aglomeração geográfica das atividades econômicas e o apri-
moramento do sistema nacional de inovações.8

De Castro e Gonçalves (2002) também buscam explicar um possível componente de
tendência do progresso técnico. Eles mostram em um modelo de crescimento esto-
cástico que a interação de dois processos estacionários pode resultar em uma distri-
buição bimodal das rendas per capita. O processo de Poisson que descreve a taxa de
chegada de invenções tem seu parâmetro determinado pelo número de trabalhadores
empregados em P&D, enquanto a disponibilidade destes é dada pelos ganhos de es-
cala advindos do setor produtivo. A aceitação dos consumidores ao novo produto é
um processo estocástico estacionário que, por sua vez, determina os possíveis ganhos
de escala. Desta forma, o processo de inovação é ligado ao padrão de consumo de
uma sociedade, tornando aquelas com maior capacidade de absorver inovações tam-
bém as mais propensas a inovar. Por meio de simulações encontram uma matriz de
transição de Markov com uma diagonal principal dominante e com elementos estrita-
mente menores que 1, isto é, existe uma probabilidade diferente de zero de uma eco-
nomia saltar de uma classe de renda para outra, porém é mais provável que ela fique
em sua atual posição.9

Portanto, será desenvolvida neste trabalho uma alteração no Modelo Schumpeteriano
de Crescimento que capta a idéia central acima descrita: a cada inovação que ocorre au-
menta a probabilidade de ocorrência de outra inovação sem, contudo, ser eliminado o
caráter aleatório da chegada de inovações. Ou seja, a chegada de inovações passa a
apresentar não somente um componente aleatório, mas também um componente de
tendência. Neste último caso é introduzido no modelo um componente de memória
para explicar a manutenção da posição das economias no ranking mundial das rendas
per capita por longos períodos de tempo. 

8 De fato, as inovações ocorrem principalmente em regiões caracterizadas pela concentração geográfica de
empresas e/ou indústrias. Temos como exemplos Vale do Silício nos Estados Unidos, a indústria da moda
de Milão, o serviço financeiro de Londres, entre outros. Porter (1990) reporta n casos de êxito, seja na ger-
ação de empregos, de aumentos de renda, seja de competitividade internacional, de atividades econômicas
localizadas em determinado espaço geográfico em vários países do mundo.

9 Outra explicação para a inércia no ranking de rendas per capita é dada em Krugman (1991 e 1993). De-
monstra-se que as relações entre estruturas de concorrência imperfeita, retornos crescentes de escala e a
concentração geográfica geram externalidades que estimulam os investimentos e as taxas de crescimento
econômico. As economias externas que viabilizam o investimento não são necessariamente tecnológicas:
“(...) there is, by assumption, no technological external economy; there is no interdependence between firms’ produc-
tion functions. The externality is entirely pecuniary, and yet it has real welfare significance.” (Krugman, 1993,
p. 168). Porter (1990) também elabora o argumento mostrando que a aglomeração das atividades econô-
micas favorece o aumento das taxas de retorno do investimento. “Porter’s analysis of international competiti-
on is largely a discussion of the importance of geographically restricted external economies.” (Krugman, 1993, p.
177).
Est. econ., São Paulo, 36(1): 67-86, jan-mar 2006



Marco Flávio da Cunha Resende, Flávio Gonçalves 71
Em Romer (1990), a taxa à qual os pesquisadores geram novas idéias pode apresentar
uma relação tanto positiva quanto negativa com o número de inovações ocorridas até
o momento presente. No primeiro caso, o aumento do estoque de idéias eleva a proba-
bilidade de surgirem novas idéias (inovações) – citando Isaac Newton, Jones (2000, p.
84) escreve: “Se cheguei mais longe do que os outros foi porque estava sobre os ombros de gi-
gantes.” O segundo caso se refere ao fato de que as idéias mais óbvias e mais fáceis de
serem concebidas são descobertas primeiro. As idéias subseqüentes são cada vez mais
difíceis de serem geradas. Portanto, a produtividade do pesquisador cresceria (diminui-
ria) ao longo do tempo se, a partir dos efeitos citados, o efeito positivo (negativo) su-
perasse o negativo (positivo).

Contudo, cabe questionar: por que os ganhos de renda não se disseminam uniforme-
mente pelo espaço econômico, quer entre países, quer entre regiões de um mesmo pa-
ís? Usando a mesma simbologia apresentada acima, por que apenas Newton, ao invés
de todos os pesquisadores da sua área, conseguiu se apoiar nos ombros dos gigantes?
No modelo proposto neste trabalho, a aglomeração geográfica das atividades econômi-
cas é um fator relevante para o crescimento da produtividade na atividade de pesqui-
sa.10 O progresso técnico possui um caráter local e tácito. Portanto, as regiões e países
não apresentam o mesmo grau de capacitação para alcançar ganhos de produtividade
de seus pesquisadores, na medida em que estas aglomerações não se verificam de modo
uniforme no espaço.

Por fim, não há um estoque limitado de idéias óbvias. Pelo contrário, o histórico das
inovações sugere que o horizonte destas é infinito, visto que a criatividade humana
também o é. Deste modo, assume-se que se há uma relação inversa entre o número de
inovações ocorridas até o momento presente e a geração de novas idéias, esta é mais do
que compensada pela relação positiva entre o desenvolvimento de aglomerações geo-
gráficas, o acúmulo de idéias e os ganhos de produtividade na atividade de pesquisa.

O trabalho conta com três seções, além desta introdução e das conclusões. Na seção 1
é apresentado o modelo schumpeteriano básico, tendo como suporte o trabalho de
Aghion e Howitt (1998, cap. 2). Na seção 2, modifica-se este modelo introduzindo-se
um componente determinístico da ocorrência das inovações. A seção 3 mostra os re-
sultados de nossas simulações. A última seção é destinada às conclusões.

10 Neste caso, o caráter aleatório das inovações não seria eliminado: o aumento da aglomeração geográfica de
empresas favorece a produção de pesquisa que, por seu turno, pode ter êxito na geração de inovações ou
não. Contudo, havendo maior produtividade na produção de pesquisa (aumento da produção de pesquisa
para um mesmo número de pesquisadores), a probabilidade de ocorrerem inovações aumenta. Isto é,
aumenta a taxa média de chegada das inovações que apresentam uma distribuição de Poisson, de acordo
com o modelo Schumpeteriano de Crescimento Endógeno. Deste modo, além do caráter aleatório das ino-
vações, expresso pela distribuição de Poisson associada à ocorrência das mesmas, as inovações passam a
apresentar, também, um componente de tendência, associado ao crescimento da produtividade dos
pesquisadores nos países onde o sistema nacional de inovações é mais desenvolvido.
Est. econ., São Paulo, 36(1): 67-86, jan-mar 2006
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1.  O MODELO SCHUMPETERIANO DE CRESCIMENTO ENDÓGENO BÁSICO

Conforme o modelo schumpeteriano de crescimento, a inovação consiste na invenção
de um novo bem intermediário que substitui (mata) o antigo e aumenta o parâmetro
tecnológico A, pelo fator constante γ > 1. O estoque de mão-de-obra, L, é fixo e pos-
sui dois usos concorrentes: pode ser alocado na produção dos bens intermediários ou
na produção de pesquisa.

Em Aghion e Howitt (1998, cap. 2) é apresentado o modelo schumpeteriano de cres-
cimento. Este modelo, mesmo sem crescimento populacional, capta a característica pri-
mordial das extensões posteriormente desenvolvidas no livro, isto é, novos produtos e
processos intermediários tomando lugar de seus antecessores menos produtivos. O
modelo é composto das seguintes equações:

(preferência intertemporal linear);

(função de produção de bens de consumo, onde x é um bem

intermediário; A é um parâmetro tecnológico;   0 < α < 1);

(x e n são as quantidades de trabalhadores usadas na manufa-
tura de bens intermediários e na pesquisa, respectivamente. Um
trabalhador, x, gera uma unidade do bem intermediário, x.);

(condição de arbitragem; onde wt é o salário, t é o número de

inovações que chegam aleatoriamente com uma taxa de che-
gada de Poisson n.λ; onde λ é o parâmetro que indica a produ-
tividade da pesquisa em tecnologia, e Vt+1 é o pay off esperado

descontado da inovação t + 1);

 (equação do ativo; π é o lucro do produtor do bem  inter-
mediário x) ;
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(A) (linha de fase do modelo dinâmico, equação de arbitragem,

onde a taxa de salário ajustada pela produtividade é:
);

(L) (linha de fase do modelo dinâmico, equação de equilíbrio

do mercado de trabalho, sendo  uma função decres-
cente da taxa de salário ajustada, ).

O equilíbrio de steady state é definido a partir da solução estacionária do sistema (A) e
(L), com ωt ≡ ω  e  nt ≡  n. Visto que no steady state a taxa de salário ajustada pela pro-
dutividade, ω, é constante ao longo do tempo, os salários, os lucros e o produto final
aumentam segundo o fator γ, sempre que uma inovação ocorre. No steady state, as
equações de arbitragem e de equilíbrio no mercado de trabalho são:

   (Â)

( )

Ademais, como no steady state o fluxo de lucro ajustado à produtividade é igual a
, então, (Â) pode ser reescrita como: 

(Û)

Conforme a equação (Û), no steady state o nível de pesquisa  é uma função decrescen-
te de α, que corresponde à elasticidade-preço da demanda do monopolista de bens in-
termediários. Portanto, a concorrência apresenta efeitos deletérios sobre o crescimento
econômico: quanto maior a concorrência, menores são as rendas de monopólio apro-
priadas pelos inovadores de sucesso e, portanto, menores são os incentivos para inovar.
A taxa média de crescimento no steady state é dada por: .
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Podemos, então, comparar a solução descentralizada, laissez-faire, com aquela obtida
por um planejado central. A taxa média de crescimento escolhida pelo planejador social
que visa maximizar o valor presente esperado do consumo é dada por:

Na análise do bem-estar social, o planejador social escolhe o nível de n que maximiza U:

(U*)

Para comparar a taxa média de crescimento no steady state da economia descentraliza-
da, g, com sua congênere da economia centralizada, g*, basta compararmos os valores
de n e de n*. Neste caso, devemos analisar (Û) e (U*), que determinam  e n*, res-
pectivamente.

Em (U*) a taxa de desconto social é r – λn(γ –1), enquanto em (Û) a taxa de desconto
privada é r + λn. Esta é maior do que aquela. Ao contrário da firma privada, o plane-
jador social considera que os benefícios da próxima inovação irão continuar para sem-
pre. Assim, a pesquisa sob laissez-faire tende a ser insuficiente. Em (Û) temos o fator
(1 - α), que não aparece em (U*). Ele reflete a inabilidade do monopolista privado em
apropriar a totalidade do fluxo de produto. Neste caso, a pesquisa tende a ser menor
sob o laissez-faire. Por fim, o fator (γ –1) que aparece no numerador de (U*) substitui
(γ) em (Û), pois a firma de pesquisa privada não internaliza a perda do monopolista
anterior causada por uma inovação. Já o planejador social considera que uma inovação
destrói o retorno social de uma inovação anterior. Este efeito tende a gerar mais pes-
quisa sob o laissez-faire. 

Portanto, em virtude dos resultados conflitantes dos três efeitos acima citados, a taxa
média de crescimento sob o laissez-faire pode ser maior ou menor do que a taxa ótima
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de crescimento, g*. Ou seja, o resultado sobre quais dos equilíbrios analisados é o me-
lhor é ambíguo.

2.  INTRODUZINDO UM COMPONENTE DETERMINÍSTICO DAS INOVAÇÕES
NO MODELO SCHUMPETERIANO DE CRESCIMENTO ENDÓGENO

Conforme apresentado anteriormente, os fatos sugerem uma explicação que apresenta
um componente determinístico (tendência) e outro componente aleatório para o surgi-
mento das inovações.

Estamos considerando nesta seção que além do spillover contemplado no modelo
schumpeteriano básico (onde todos os pesquisadores partem do patamar de conheci-
mento tecnológico gerado pelo último inovador de sucesso), a cada inovação verificada
em uma região (país) observa-se um aumento na produção de pesquisa para o mesmo
número de pesquisadores, naquela região (país); isto é, cada pesquisador torna-se mais
eficiente (produtivo) – tal hipótese foi explicada com detalhes na seção introdutória.
Neste caso, aumenta a taxa média de chegada de inovações na região (país) onde a ino-
vação ocorreu, mas sem afetar o caráter aleatório das inovações.

A hipótese adotada é a de que o determinante da produtividade da pesquisa tecnológi-
ca apresenta um componente aleatório com distribuição Poisson, λ (λ = número mé-
dio de eventos que ocorre em um intervalo de tempo a partir de uma distribuição
Poisson), e outro componente determinístico, que é uma função positiva do número
de inovações, t. Assim, a cada inovação ocorrida verifica-se um aumento da taxa média
de chegada das inovações na região (país) onde ocorreu a inovação. Portanto, as inova-
ções continuam ocorrendo aleatoriamente, porém sua taxa média de chegada cresce
com o número de inovações. Quando t é zero, o determinante da produtividade da
pesquisa tecnológica apresenta apenas o componente aleatório, que segue uma distri-
buição Poisson.

Para introduzir o componente determinístico (tendência) das inovações, o modelo
schumpeteriano será alterado, conforme apresentado a seguir.

0 < α < 1;

e > 1 (1)

∫
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76 Uma Extensão ao Modelo Schumpeteriano de Crescimento Endógeno
Ou seja, a taxa média de chegada de inovações é agora dada por et.λ. Esta taxa cresce à
medida que cresce o número de inovações, t. Deste modo, a equação do ativo torna-se:

      

(2)

O lucro de monopólio é derivado exatamente como no modelo de Aghion e Howitt
(1998, p. 56):

(3)

Das equações (1), (2) e (3), temos:

Dividindo ambos os lados por At, temos :
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Multiplicando (4) por e-t/e-t, temos:
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Quando t → ∞, no setady state temos:

(Ã)

( )

As curvas correspondentes a (Ã) e no espaço são negativa e positivamente
inclinadas, respectivamente, conforme se verifica no modelo básico – equações (Â) e

, apresentadas na seção 1. Todavia, as equações (Â) e (Ã) são diferentes, visto que
esta última não inclui a taxa de juros, r, no seu denominador e nem o componente ale-
atório da taxa média de chegada de inovações, λ, no seu numerador. Isto ocorre por-
que quando t → ∞, então o termo et.λ. → ∞, independentemente do tamanho de λ.
Ou seja, o componente determinístico da taxa média de chegada de inovações, et, ten-
de a dominar o componente aleatório, λ, à medida que cresce o número de inovações,
em uma economia.

Da mesma maneira, no período marcado por um pequeno número de inovações, o
componente aleatório, λ, da taxa média de chegada das inovações (dada por et.λ.) pre-
pondera sobre o componente determinístico. Sendo assim, a probabilidade de ocorre-
rem mudanças nas posições de cada economia no ranking mundial das rendas per capita
deve ser maior quando o número de inovações ocorridas nos países do mundo é me-
nor. Portanto, de acordo com esse modelo, visto que o número de inovações, t, cresce
ao longo do tempo, torna-se cada vez menos provável que uma economia subdesenvol-
vida alcance o patamar de renda per capita das economias desenvolvidas, à medida que
o tempo avança, e vice-versa.11

No que se refere à taxa de juros, no modelo básico, uma queda nesta taxa aumenta o
benefício marginal da pesquisa por meio do aumento do valor presente dos lucros de
monopólio, estimulando o aumento do nível de equilíbrio de pesquisadores, . Po-
rém, no modelo proposto, quando t → ∞, a taxa de juros não afeta o nível de equilí-
brio de pesquisadores, , uma vez que a taxa média de chegada de inovações torna-se
infinita. 

11 Sob nossas hipóteses, a mudança no ranking de rendas per capita ocorre quando o efeito estocástico supera
aquele de tendência. Intuitivamente, isto ocorre quando “inovações radicais” anulam o efeito de aprendiza-
gem acumulado anteriormente. Isto quer dizer que novos paradigmas tecnológicos abrem oportunidades
de aprendizado e que economias ligadas a antigos regimes podem encontrar-se em uma armadilha tec-
nológica.
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78 Uma Extensão ao Modelo Schumpeteriano de Crescimento Endógeno
3.  AS SIMULAÇÕES

As Tabelas A, B, C e D e os Gráficos 1, 2 e 3 ilustram os padrões de crescimento da
renda per capita do modelo schumpeteriano básico (modelo 1) e de sua extensão de-
senvolvida nesta seção (modelos 2 e 3). Neste exercício, T = 200 anos e N(T) é a fun-
ção densidade de probabilidade do número de inovações acumulada, cuja distribuição
é Poisson. A variável γ, exógena e constante, representa o tamanho de cada inovação.
Suponha que γ = US$ 500,00, a preços correntes. No início do período, que vai de
1800 a 2000, sabe-se que as rendas per capita das economias do mundo eram seme-
lhantes. Ao final desse período, assume-se que a maior renda per capita alcançada é de
US$ 30.000,00, a renda per capita média é de US$ 8.000,00 e a menor é de US$
3.000,00. 

Portanto, o intervalo de N(T) vai de 0 até 60 inovações, os λ’s estimados para as eco-
nomias que apresentam no final do período as rendas per capita mais alta, média e me-
nor são: 0,3, 0,08 e 0,03, respectivamente (Tabela A).

No modelo 1, a chegada de inovações é uma variável aleatória com distribuição Pois-
son. Portanto, este modelo incorpora apenas o componente aleatório da chegada de
inovações. Todavia, no longo prazo é possível obter a taxa média de chegada de inova-
ções de cada economia, dada pelo parâmetro λ. Uma vez que este parâmetro difere de
economia para economia e é constante, no longo prazo as posições de cada economia
no ranking mundial das rendas per capita nunca se alteram (Tabela B e Gráfico 1). Sen-
do assim, este modelo deve ser modificado para que possa contribuir para a explicação
dos fatos reais.

No modelo 2, a taxa média de chegada de inovações é dada pelo termo et.λ, onde t é o
número de inovações, e > 1. O termo et introduz no modelo um componente de ten-
dência (ou memória) para a taxa de chegada de inovações: quanto maior for o número
de inovações ocorridas em uma economia, num dado ponto no tempo, maior será a
probabilidade de chegadas futuras de inovações nessa economia vis-à-vis outra econo-
mia com menor número de inovações nesse mesmo ponto no tempo. Note que esta-
mos falando em probabilidade, ou seja, o caráter aleatório da chegada de inovações
não foi eliminado. Portanto, neste modelo existe uma tendência para que as economias
ricas se distanciem cada vez mais das pobres. Quanto mais se avança no tempo, menor
é a probabilidade de uma economia pobre alcançar o patamar da renda per capita de
uma economia desenvolvida – embora não seja impossível, já que há a possibilidade de
ocorrência de “inovações radicais”.
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TABELA A – PARÂMETROS DO CRESCIMENTO DA RENDA PER CAPITA
DAS  ECONOMIAS A, B, C, D E E, DO MODELO 1

Elaboração própria.

TABELA B – RENDA PER CAPITA DAS ECONOMIAS A, B, C, D E E, DO MO-
DELO 1, 1800 A 2000, (Γ = US$ 500,00, EM US$ CORRENTES)

γ = US$ 500,00;
T = 200 anos.

Número de 
Inovações  em
T = 200 anos

Taxa Média de  
Chegada de 

Inovações,   λ

Tempo Médio 
entre  Inovações 

(em anos)

Aumento Anual da  
Renda Per Capita 

(em  US$)

A) Economia com maior renda per  
capita em T: US$ 30.000,00 60 0,30 3,33 150

B) Economia com renda per capita  
elevada em T: US$ 15.000,00 30 0,15 6,67 75

C) Economia com renda per capita  
média em T: US$ 8.000,00 16 0,08 12,50 40

D) Economia com renda per capita  
baixa em T: US$ 6.000,00 12 0,06 16,67 30

E) Economia com a menor renda  
per capita em T: US$ 3.000,00 6 0,03 33,33 15

Anos 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000

País A 0 3.750 7.500 11.250 15.000 18.750 22.500 26.250 30.000

País B 0 1.875 3.750 5.625 7.500 9.375 11.250 13.125 15.000

País C 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

País D 0 750 1.500 2.250 3.000 3.750 4.500 5.250 6.000

País E 0 375 750 1.125 1.500 1.875 2.250 2.625 3.000
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GRÁFICO 1 – RENDA PER CAPITA NO MODELO 1 (1800 A 2000)

Elaboração própria.

O modelo 2 apresenta a mesma armadilha do modelo 1: no longo prazo é possível ob-
ter um valor constante para o parâmetro λ. Se este parâmetro é constante e difere de
economia para economia, teremos o mesmo resultado encontrado para o modelo 1: no
longo prazo, as posições de cada economia no ranking mundial das rendas per capita
nunca se alteram, conforme é ilustrado no Tabela C e Gráfico 2.12

Em Aghion e Howitt (1998), λ é uma constante no equilíbrio de longo prazo. Porém,
De Castro (1999) desenvolve interessante trabalho, flexibilizando essa restrição ao tor-
nar λ uma variável aleatória, e que apresenta, todavia, uma distribuição estacionária.
Trata-se de um modelo de dois setores onde é adotada a hipótese de retornos crescen-
tes do trabalho no setor de novos bens, onde estes são inventados em intervalos aleató-
rios de tempo. Segundo De Castro (1999, p. 191), “It is a theory of equilibrium growth.
So it also does not have transient dynamics. But the equilibrium is in distribution. There is no
lock-in or convergence to any permanent state.”

12 Para facilitar o cálculo das rendas per capita no modelo 2, o termo et cresceu em cada ano da série 1800 a
2000, isto é, embora o tempo médio de chegada de inovações seja 3,33 anos e de 33,33 anos nas econo-
mias com maior e menor renda per capita em 2000, respectivamente, em cada ano a variável t cresceu em
uma unidade para cada economia do modelo para propósito de cômputo do termo et, sendo e = 1,005.
Este artifício não altera as conclusões finais do modelo.
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TABELA C – RENDA PER CAPITA DAS ECONOMIAS A, B, C, D E E, DO MO-
DELO 2, 1800 A 2000 (EM US$ CORRENTES, Γ = US$ 500,00, E =
1,005)

Elaboração própria.

GRÁFICO 2 – RENDA PER CAPITA NO MODELO 2 (1800 A 2000)

Elaboração própria.

Visando solucionar o problema do modelo 2 acima citado, lançou-se mão do modelo
de De Castro (1999). Para tanto, foram estimadas cinco séries de 200 números aleató-
rios com distribuição Poisson e média 1, correspondentes a λ, para o período 1800 a
2000. Deste modo, chegou-se ao modelo 3, que apresenta as seguintes características:
λ não é mais uma constante no equilíbrio de longo prazo, correspondendo a uma vari-
ável aleatória com uma distribuição estacionária; o tamanho de cada inovação adotado
foi γ = US$ 100,00, a preços correntes; e = 1,005.

Anos 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000

País A 0 3.984 8.497 13.609 19.400 25.960 33.391 41.810 51.346

País B 0 1.992 4.248 6.804 9.700 12.980 16.696 20.905 25.673

País C 0 1.062 2.266 3.629 5.173 6.923 8.904 11.149 13.692

País D 0 797 1.699 2.722 3.880 5.192 6.678 8.362 10.269

País E 0 398 850 1.361 1.940 2.596 3.339 4.181 5.135
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82 Uma Extensão ao Modelo Schumpeteriano de Crescimento Endógeno
Portanto, no modelo 3, a chegada de inovações apresenta um componente aleatório, λ,
e outro determinístico, et. Embora este último termo introduza no modelo um compo-
nente de tendência (ou memória) para a taxa de chegada de inovações, visto que λ não
é mais uma constante, é possível obter ao longo de 200 anos mudanças nas posições de
cada economia no ranking mundial das rendas per capita. Ou seja, no modelo 3, a dis-
tribuição de renda per capita entre países não converge para um estado permanente.

As economias A, B, C, D, e E apresentaram, ao final de 200 anos, 213, 206, 180, 202
e 238  inovações, respectivamente, no modelo 3. Conforme se constata na Tabela D e
no Gráfico 3, em 1825 o país B apresentava a maior renda per capita, porém em 1850
o país E estava no topo do ranking, e permaneceu nessa posição nos demais anos sele-
cionados da série. Da mesma forma, até 1875 o país D apresentava a menor renda per
capita dentre os países, mas entre 1900 e 2000 sua renda per capita era maior em rela-
ção àquela observada para o país C. Ademais, a partir do início do século XX, o país C
permanece, em todos os anos da série, na última posição do ranking das rendas per ca-
pita, enquanto o país E se mostra, sistematicamente, como o mais rico. Os outros três
países apresentam trajetórias da renda per capita que se cruzam diversas vezes ao longo
de 200 anos. 

TABELA D – RENDA PER CAPITA DAS ECONOMIAS A, B, C, D E E, DO MODE-
LO 3,  1800 A 2000 (EM US$ CORRENTES, γ = US$ 100,00, E = 1,005)

Elaboração própria.

Este resultado é o que melhor se adequa aos fatos, vis-à-vis aos resultados dos demais
modelos apresentados. Os componentes determinístico (tendência) e aleatório do sur-
gimento das inovações, da forma como foram incorporados no modelo 3, ao mesmo
tempo que eliminam a possibilidade de lock-in, introduzem alguma rigidez para altera-
ções na distribuição de renda entre países, ao longo do tempo. Deste modo, tendo
como base o modelo 3, é possível explicar por que em todo o século XIX a economia
do Reino Unido sempre se apresentou como a mais desenvolvida do mundo, enquanto
que desde o início do século XX até os dias atuais a economia dos Estados Unidos vem
ocupando essa posição. O modelo também é coerente com as mudanças significativas
no ranking da renda per capita verificadas nos últimos 100 anos, como foi o caso da

Anos 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000
País A 0 2.878 5.781 10.233 14.924 18.395 23.703 31.007 37.509
País B 0 3.106 6.301 10.541 14.588 19.368 24.815 31.273 35.807
País C 0 2.427 5.654 8.766 11.781 15.107 19.176 23.285 29.026
País D 0 2.314 4.772 8.193 11.932 17.637 22.844 28.046 34.693
País E 0 2.762 6.952 10.683 15.985 23.051 27.805 37.475 45.427
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economia da União Soviética, que era pobre no início do século XX e já em meados
daquele século tinha alcançado o patamar de renda per capita dos países desenvolvidos;
ou, ainda, o caso da Argentina, que apresentou trajetória oposta à da União Soviética.
De qualquer modo, nos últimos 200 anos poucas economias apresentaram oscilações
muito elevadas de suas rendas per capita em relação à renda per capita média do mundo.
Este fato é captado no modelo 3, visto que a maioria dos países apresenta trajetórias de
renda per capita semelhantes à trajetória da renda per capita média do modelo, como é
o caso dos países A, B e D.

GRÁFICO 3 – RENDA PER CAPITA NO MODELO 3 (1800 A 2000)

Elaboração própria.

Os resultados também expressam uma importante característica do modelo 3: no iní-
cio do período de 200 anos o componente aleatório, λ, domina o componente deter-
minístico, et, na determinação da taxa média de chegada de inovações, dada por et.λ.
Contudo, no final do período o termo λ é dominado pelo termo et. Ou seja, a probabi-
lidade de ocorrerem mudanças nas posições de cada economia no ranking mundial das
rendas per capita deve ser maior quando o número de inovações é menor. Essa caracte-
rística pode ser observada no Gráfico 3: até os primeiros 80 anos (1880), há intensa al-
teração na distribuição de renda entre os cinco países. Após esse período, cada vez mais
o número de mudanças na distribuição de renda entre países vai se reduzindo.

Por fim, note que antes de alcançar o steady state, temos:
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Nesse caso, se assumirmos que ω é constante, temos:

     

Note que a cada inovação que ocorre, r/et se reduz, tornando necessário um aumento
do número de pesquisadores dedicados à pesquisa requerida para a próxima inovação,
n t+1, de modo a manter ω constante. Ou seja, quando os fatores que explicam as ino-
vações apresentam um componente determinístico, expresso por uma tendência ao au-
mento contínuo da taxa de chegada das inovações, o número de pesquisadores e, por
conseguinte, a taxa de crescimento econômico seriam crescentes ao longo do tempo se
se pudesse isolar o caráter aleatório da taxa de chegada das inovações.

CONCLUSÕES

Desenvolveu-se neste trabalho uma extensão ao Modelo Schumpeteriano de Cresci-
mento Endógeno. Objetivou-se dar uma explicação adicional para o surgimento de
inovações que no modelo schumpeteriano chegam aleatoriamente. Esta explicação adi-
cional visou melhorar a adequação da teoria aos fatos. Para tanto, esse modelo foi mo-
dificado de modo a incorporar não apenas o componente aleatório da chegada de
inovações, mas também um componente determinístico. Para que isso fosse possível,
as inovações passaram a apresentar uma taxa média de chegada dada pelo termo et.λ,
onde, et é o componente determinístico e λ é o componente aleatório da chegada de
inovações. Ademais, λ foi considerada uma variável aleatória que apresenta uma distri-
buição estacionária.

A incorporação ao modelo do componente determinístico da chegada de inovações foi
motivada pela constatação de que há uma inércia nas taxas de crescimento das econo-
mias que garante, por um longo período, certa estabilidade no ranking mundial das
rendas per capita. Assim, os países desenvolvidos deveriam apresentar maior capacidade
em gerar inovações tecnológicas e, portanto, crescimento de suas rendas per capita, vis-
à-vis aos subdesenvolvidos, hipótese largamente amparada pelos fatos. Ademais, tam-
bém parece ser relevante a concentração geográfica de empresas e/ou de indústrias para
a ocorrência de inovações. Temos, como exemplo, o Vale do Silício nos Estados Uni-
dos, a indústria da moda de Milão, o serviço financeiro de Londres, entre outros. Por
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fim, a Escola Neo-Schumpeteriana, ao demonstrar o caráter local e tácito do progresso
técnico, fornece o substrato teórico para o componente determinístico (tendência) das
inovações – tal componente também encontra amparo em Krugman (1991 e 1993) e
De Castro e Gonçalves (2002).

A partir da citada modificação do modelo schumpeteriano básico de crescimento e da
simulação da trajetória da renda per capita de cinco países entre 1800 e 2000, consta-
tou-se que esta extensão ao modelo schumpeteriano pode explicar diversos fatos da re-
alidade que o modelo básico não explicava. A possibilidade de uma economia
permanecer por um longo período de tempo em determinada posição do ranking
mundial das rendas per capita e, ao mesmo tempo, a possibilidade de ocorrerem mu-
danças na distribuição de renda entre países (isto é, não há lock-in), está contemplada
no novo modelo (modelo 3). Ademais, constatou-se que a probabilidade de ocorrerem
mudanças nas posições de cada economia no ranking mundial das rendas per capita
deve ser maior quando o número de inovações, até então verificadas, é menor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aghion, P.; Howitt, P. Endogenous growth theory. Cambridge: MIT Press, 1998.

Albuquerque, E. M. Notas sobre a contribuição de Kenneth Arrow para a funda-
mentação teórica dos sistemas nacionais de inovações. Revista Brasileira de
Economia, abr./jun.1996.

Bernardes, A. T.; Albuquerque, E. M. Cross-over, thresholds, and interactions be-
tween science and technology: lessons for less-developed countries. Research
Policy, 32, 2003.

Bianchi, M. Testing for convergence: evidence for nonparametric multimodality
tests. Journal of Applied Econometrics, v. 12, p. 393-409, 1997.

Cassiolato, J. E.; Lastres, H. M. M. Inovação, globalização e as novas políticas de
desenvolvimento industrial e tecnológico. In Cassiolato; Lastres (orgs.), Glo-
balização e inovação localizada: experiências de sistemas locais no Mercosul.
Brasília: IBICT/MCT, 1999.

Castaldi, C.; Dosi, G. Income levels and income growth. Some new cross-country
evidence and some interpretative puzzels. LEM Paper Series n. 18, Pisa, 2004.

De Castro, S. In stochastic growth theory, endogenous consumer-culture resistance
to creative destruction can explain convergence clubs. Anais do XXI Encontro
Brasileiro de Econometria, Belém, v 1, p. 179-197, 1999.

_______. False contagion and false convergence clubs in stochastic growth theory.
Anais do III Colloqium Intenacional, Brasília, 2001.

De Castro, S.; Gonçalves, F. False contagion and false convergence clubs in stochas-
tic growth theory. UnB Economic Discussion Paper, n. 237, Brasília, 2002.
Est. econ., São Paulo, 36(1): 67-86, jan-mar 2006



86 Uma Extensão ao Modelo Schumpeteriano de Crescimento Endógeno
_______. A test for mixed Poisson growth in Brazil GDP per capita, 1822-2000 and
an estimate of the world's mixing distribution in 1800. Anais do XXV Encon-
tro Brasileiro de Econometria,Porto Seguro, 2003.

Dosi, G.; Freeman, C.; Fabiani, S. The process of economic development: introduc-
ing some stylized facts and theories on technologies, firms and institutions.
Industrial and Corporate Change, v. 3, n. 1, 1994.

Dow, S. C. Post Keynesian monetary theory for an open economy. Journal of Post
Keynesian Economics, v. IX, n. 2, 1986/87.

Durlauf, F.; Quah, D. The new empirics of economic growth. London School of Eco-
nomics Discussion Papers, n. 384, 1998.

Fagerberg, J. Technology and international differences in growth rates. Journal of
Economic Literature, v. XXXII, September 1994.

Grossman, G. M.; Helpman, E. Innovation and growth in the global economy. Cam-
bridge: MIT Press,1991.

Jones, H. G. Modernas teorias do crescimento econômico. São Paulo: Ed. Atlas, 1979.

Jones, C. I. On the evolution of world income distribution. Journal of Economic Pers-
pective, v. 11, p. 19-36, 1997.

_______. Introdução à teoria do crescimento econômico. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

Krugman, P. R. Geography and trade. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.

_______. The current case for industrial policy. In: Salvatore (ed.), Protectionism and
world welfare. Cambridge Press, Cap. 7, 1993.

Lundvall, B. A. The globalising learning economy: implications for innovation poli-
cy. Targeted Socio-Economic Research – TSER Programme, DG XII European
Commission, Luxemburgo, 1998.

Nelson, R.R. Economic development from the perspective of evolutionary economic
theory. Seminários Internos/CEDEPLAR, 2005.

Paap, R.; Van Dijk, H. Distribution and mobility of wealth of nations. European
Economic Review, v. 42, p. 1269-1293, 1998.

Porter, M. E. The competitive advantage of nations. New York: Free Press, 1990.

Quah, D. Empirics for growth and distribution: stratification, polarization and con-
vergence clubs. Journal of Economic Growth, v. 2, p. 27-59, 1997.

Romer, D. Advanced macroeconomics. Berkeley: McGraw-Hill, 1996.

Romer, P. Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98, outu-
bro 1990.

Stevenson, W. J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harper e Row do
Brasil, 1981.
Est. econ., São Paulo, 36(1): 67-86, jan-mar 2006



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


