
Exportações de Elevado Conteúdo Tecnológico  
Tharcisio Bierrenbach de Souza Santos 
 
A busca permanente de maior valor agregado para produtos, tão presente no mundo atual, 
tem sido um dado importante para analisar o conteúdo tecnológico das exportações de um 
país. O desenvolvimento continuado de processos de inovação e a capacidade de traduzir esse 
esforço na melhoria do portfólio de produtos é uma meta que deve estar presente sempre, 
sendo que um país emergente como o Brasil precisa valorizar essa alternativa, para assegurar 
melhor nível de remuneração para os exportadores e, por conseqüência, melhor nível de 
remuneração para a massa trabalhadora e elevação do consumo agregado, conduzindo a um 
maior nível de desenvolvimento econômico. 
 
Por outro lado, diante de uma conjuntura desfavorável, caracterizada por crescente apreciação 
do real, a mudança qualitativa no conteúdo das exportações pode ser uma saída para impedir 
a continuada redução das margens enfrentada pelos exportadores brasileiros, se desejarem 
continuar atuando no exterior.  
 
Utilizando informações estatísticas compiladas pelo Banco Mundial, pode-se comparar a 
evolução do conteúdo tecnológico dos produtos industrializados no Brasil, com o que ocorreu 
nos demais países emergentes que exibem grau semelhante de desenvolvimento. A 
comparação do desempenho exibido pela economia brasileira com o que ocorreu nos demais 
países emergentes (China, Índia e Rússia), evidencia que no período compreendido entre 2000 
e 2004 ocorreu um processo de redução da participação dos produtos mais sofisticados na 
pauta de exportações de todos os países, com exceção da China.  
 
A provável causa para isso se encontra no excepcional crescimento da economia mundial entre 
2003 e 2005, que provocou uma elevação muito acentuada nos preços de commodities, 
notadamente do petróleo. Essa elevação de preços provocou uma redução relativa no peso das 
exportações de produtos que, com maior conteúdo tecnológico, deveriam proporcionar um 
maior valor agregado ao comércio. 
 
Durante o período analisado, a China exibiu uma sensível expansão na parcela de produtos 
com maior grau de tecnologia. Suas exportações de produtos com maior valor agregado 
registrou uma expansão de mais de 60%, passando a representar 29,81% do total de 
produtos manufaturados exportados.  
 
Enquanto isso o Brasil não apenas foi incapaz de expandir sua performance, mas registrou 
uma redução nas exportações dos produtos industrializados mais sofisticados. De uma 
participação equivalente a 18,61% do total das exportações de produtos manufaturados no 
início do período, semelhante aos dados exibidos pela China, os bens de maior conteúdo 
tecnológico passaram a representar apenas 11,59% do total das exportações em 2004.  
 
Ao mesmo tempo, dados recentemente divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento 
mostram que, no período compreendido entre janeiro e julho do corrente ano, o valor das 
exportações de produtos industrializados cresceu 11,7% em relação a idêntico período no ano 
anterior, enquanto se verificava uma expansão de 15,1% no valor total das exportações. A 
mesma fonte aponta que, durante esse período ocorreu um incremento de apenas 7,78% na 
quantidade física exportada e que os produtos de conteúdo tecnológico diferenciado, que 
correspondiam a 7,2% do valor total das exportações em 2005, passaram a corresponder a 
apenas 6,9% do total durante os primeiros sete meses de 2006. Essas informações sinalizam 
no sentido de um crescimento aparentemente forte das vendas ao exterior que, no entanto, 
pode ser explicado em função da elevação dos preços de commodities, uma vez que o 
crescimento da quantidade física é inferior ao registrado no valor das exportações.  
 
De outra parte, é necessário enfatizar que – tanto nos dados totais, como nas exportações de 
maior valor agregado – o desempenho de 2006 é inferior ao de 2005.  
 
 



Ou seja, está havendo um processo de redução do ímpeto exportador verificado a partir de 
2003 na economia brasileira, ao mesmo tempo em que os resultados mostram um incremento 
nas exportações de produtos de baixo valor adicionado e, ainda assim, motivado muito mais 
pela elevação de preços de mercadorias do que em função de uma ampliação no volume físico 
transacionado. 
 
Finalmente, ao se relacionar esses resultados com o patamar atingido pela taxa de câmbio no 
início de setembro, existe o perigo de que a contribuição do setor externo ao crescimento, 
provavelmente venha a enfrentar dificuldades crescentes. Torna-se urgente atuar no sentido 
de reduzir o grau de apreciação da moeda, devolvendo ao setor exportador como um todo e 
aos segmentos de maior tecnologia em especial, a competitividade perdida, sob pena de ver 
frustrados os esforços de todos no sentido de buscar uma presença mais importante no 
cenário internacional. 
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