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Dependência e atraso tecnológico significam subserviência. Nenhuma nação garantirá seu 
desenvolvimento pleno apenas exportando commodities e importando produtos de alto valor 
agregado.  
 
Considerando-se essas premissas, o futuro é promissor para a economia nacional, pois se soma à 
sua vocação rural, refletida na performance do agronegócio, razoável situação da indústria, sem 
dúvida a mais avançada da América Latina.  
 
O imperativo tecnológico está claro em estudo da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), que aborda os fatores condicionantes ao ganho de competitividade e redução das 
pressões inflacionárias.  
 
O trabalho evidencia que estes requisitos podem ser conquistados por meio do crescimento da 
produção e da redução de seu custo.  
 
Enfatiza, contudo, que a primeira meta somente pode ser atingida com investimentos no aumento 
da capacidade instalada das indústrias, em equipamentos tecnologicamente mais avançados e 
desenvolvimento de novos produtos. 
 
A tese é comprovada, na prática, pela indústria gráfica brasileira, cujo avanço tecnológico foi um 
dos vetores que a conduziram de sistemático déficit na balança comercial para superávit de US$ 
85 milhões em 2004.  
 
O setor foi um dos que mais investiram. Não demoraram a desembarcar por aqui — muitas vezes 
com orientação e apoio da Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG) — inovações como 
o computer to plate (que elimina o fotolito), impressão digital e informatização do fluxo de 
trabalho das gráficas. 
 
O estudo da Fiesp e o exemplo do setor gráfico são importantes para que possamos fazer uma 
reflexão sobre as dificuldades que o empresariado enfrenta para investir.  
 
O aporte tecnológico é quase sempre uma aventura, paga em moeda forte — quando se consegue 
financiamento externo para fugir dos juros nacionais — ou onerada pela TJLP (uma das taxas de 
longo prazo mais altas do mundo) e o maior spread bancário do Planeta.  
 
A coragem do empresário é ainda maior se o financiamento for em moeda forte, devido ao câmbio 
flutuante, em que as oscilações ocorrem de forma incontrolável e, muitas vezes, abrupta.  
 
Ou seja, ao risco inerente à adoção de novas tecnologias agregam-se outros, bem específicos do 
ambiente empresarial brasileiro. 
 
Em contrapartida, numerosos países, inclusive emergentes, oferecem a seu parque produtivo 
excelentes condições de juros e linhas de crédito para que invistam justamente na independência 
tecnológica.  
 
E isto traduz-se em prosperidade, empregos e construção de bases sólidas para o crescimento 
sustentado.  
 
Em nosso país, é preciso um imenso esforço de superação, enorme capacidade de administrar 
riscos e também muita crença na capacidade de ampliar as vendas para decidir a contratação de 
crédito para investimento. 
 



Apesar de tudo, a indústria, de modo geral, cumpre a sua parte, desde a normalização de 
processos, como faz a ABTG, passando pela coragem de investir, até a formação de profissionais 
aptos aos novos desafios da tecnologia e do trabalho, como ocorre nas escolas do Senai.  
 
É fundamental que o governo também contribua para a ampliação dos investimentos produtivos, 
pois é muito clara a relação existente entre atualidade tecnológica e a capacidade de uma nação 
de promover duradouro ciclo de crescimento. 
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