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São Paulo, 11 de Janeiro de 2005 - As vantagens comparativas concentram-se nos 
setores de baixa tecnologia. A revista do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) publicou, na edição de dezembro, um artigo que aponta a 
ocorrência de desvantagem competitiva do Brasil em setores de uso médio e alto de 
tecnologia, com exceção para automóveis e aviões. O artigo intitula-do "Estrutura e 
competitividade da indústria brasileira: o que mudou?", de autoria de André Nassif e 
Fernando Pimentel Puga, analisa as principais mudanças estruturais ocorridas na 
indústria entre 1996 e 2002, período em que o Brasil transitou de um regime de 
câmbio com o real fortemente apreciado em relação ao dólar para outro em que a 
economia, já estabilizada, manteve a taxa de câmbio real depreciada.  
 
Com base na Pesquisa Industrial Anual do IBGE, o trabalho compara o comportamento 
dos investimentos e do valor adicionado por segmento industrial, para, em seguida, 
cruzar os resultados com os principais indicadores de comércio exterior e de 
competitividade internacional da economia brasileira.  
 
Dentre outros resultados, o estudo conclui que a indústria manufatureira perdeu 
participação relativa no total dos investimentos realizados e destaca o avanço da 
participação relativa do valor adicionado pelo segmento petrolífero no total do valor 
adicionado da indústria, além da perda de participação relativa desse mesmo indicador 
por parte dos segmentos químico, automotivo e de máquinas e equipamentos. 
Constata também a redução do coeficiente de penetração das importações 
(confirmando a substituição de importações) e o aumento do coeficiente de 
exportações (confirmando a maior orientação externa das atividades industriais) na 
maioria dos segmentos manufatureiros. Ao analisar os setores de baixo uso de 
tecnologia, a pesquisa do BNDES identifica cinco deles em situação de "vantagem 
comparativa", com grande potencial de exportações: alimentos e bebidas, automóveis, 
aviões e transportes, metalurgia e couro e calçados. O setor agropecuário também 
aparece em vantagem em relação à indústria como um todo.  
 
Entre os que apresentam desvantagens, estão os de máquinas e equipamentos, 
material eletrônico e de comunicação e material elétrico. São setores de alta 
tecnologia, que reúnem empresas consideradas difusoras de inovação tecnológica e de 
modernização do sistema produtivo. Além disso, esses três setores apresentam maior 
dinamismo no comércio internacional desde 1997, ou seja, podem ser considerados 
comercialmente estratégicos.  
 
A avaliação foi feita a partir de um índice de vantagens comparativas reveladas (VCR), 
que leva em consideração o PIB, o saldo comercial de cada um dos setores e sua 
inserção no montante comercia l do País.  
 
Ao comentar o artigo, para a equipe do boletim ComCiência, da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), o pesquisador João Furtado, da Unesp de Araraquara, 
observa que o resultado da pesquisa do BNDES deve ser analisado com cautela, já que 
a indústria brasileira apresenta possibilidades de crescimento e expansão, inclusive em 
setores que demandam tecnologia.  
 
Segundo Furtado, não é o caso de se esboçar muita apreensão diante de tais 
resultados. Para ele, nada há de alarmante no fato de o Brasil não ser um país de 
tecnologia avançada, o que estaria ligado à crise econômica da década de 80. "Não 



somos um país de tecnologia avançada, mas quantos são os países que detêm 
tecnologia avançada?", questiona. Em contrapartida - argumenta ele -, a economia 
brasileira tem uma série de cadeias produtivas integradas desde a base dos recursos 
naturais, com uma sucessão de etapas industriais articuladas entre si e com enorme 
densidade em termos de agregação de valor e de trabalho qualificado, como o setor de 
couros e calçados.  
 
Furtado afirma que alguns sinais positivos em relação à competitividade da indústria 
brasileira podem ser observados, sobretudo ao se levar em consideração a 
heterogeneidade de alguns setores, como o de metalmecânica. "Os veículos e aviões 
são os exemplos mais visíveis de uma indústria metalmecânica complexa, 
diversificada, integrada e competitiva", afirma. Para Furtado, a excelência desses 
setores é isolada apenas na aparência, pois eles se beneficiam das competências de 
inúmeros pontos de um vasto sistema industrial existente no Brasil, fato que permite 
pensar em novas perspectivas para a indústria brasileira. "Se puder contar com cinco 
anos de estabilidade e com um ambiente macroeconômico saudável, a indústria 
mostrará um vigor sistêmico que hoje parece pontual", conclui.  
 
Entre outras conclusões do estudo, observa-se que as regiões Oeste e Sul foram as 
que mais ganharam participação relativa no valor adicionado total da indústria 
brasileira; houve relativa perda na participação das regiões Nordeste e Sudeste.  
 
Entre os segmentos que melhoraram sua posição competitiva relativa no mercado 
internacional, destacam-se os de veículos automotores e aviação, ferrovias, 
embarcações e motos (a aviação atribuível à forte posição competitiva internacional da 
Embraer).  
 
kicker: Pesquisador recomenda cautela na avaliação das conclusões do estudo  
 
kicker2: "A despeito das desvantagens, a indústria dispõe de capacidade para avançar 
tecnologicamente"  
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