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Estrangeiras exportaram US$ 16,2 bi em produtos de alta tecnologia entre 2000 e 2003 e 
importaram US$ 42,3 bi, diz Ipea 
 
A elevada participação das empresas estrangeiras nas exportações brasileiras de produtos de 
médio e alto valor agregado é inócua para o saldo comercial do país, revela estudo recém-
concluído pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). 
 
Os números, levantados pela pesquisadora Fernanda de Negri, mostram que as multinacionais 
exportaram para outros países um total de US$ 16,2 bilhões em produtos de alta intensidade 
tecnológica (como eletrônicos e farmacêuticos) entre 2000 e 2003. Mas importaram no período 
US$ 42,3 bilhões nessa categoria, um déficit de US$ 26 bilhões. 
 
No caso de produtos de média intensidade (como automóveis e máquinas elétricas), o saldo 
também é negativo, apesar de em menor escala: US$ 975 milhões. 
 
As estrangeiras, como estudos anteriores já apontaram, contribuem mais para as exportações de 
alta e média intensidade tecnológica do que as nacionais: suas vendas externas desse tipo de 
produto somam R$ 50,8 bilhões, ante R$ 30,5 bilhões das brasileiras. 
 
O problema é que, apesar de 56% dos produtos exportados pelas estrangeiras serem de alta e 
média intensidade tecnológica, 82% de suas importações são desses produtos de maior valor 
agregado. Para as empresas brasileiras, a alta e a média intensidade tecnológica correspondem a 
19% de suas exportações (43% das suas vendas externas são commodities) e 49% das 
importações. 
 
Segundo especialistas, além de não favorecer o saldo comercial, esse resultado reflete a 
dificuldade do país para atrair investimentos em fabricação, e não apenas montagem, de produtos 
tecnológicos. 
 
Nos eletrônicos, importam-se os componentes mais sofisticados e monta-se o produto aqui. Hoje 
já não há fabricante de semicondutores para celulares e computadores no Brasil. Os que estavam 
no país na década de 1980 não conseguiram se manter atualizados e foram espantados pela 
abertura econômica, nos anos 1990. 
 
"O Brasil perdeu o rumo. Hoje, há uma indústria de tecnologia que basicamente é de montagem", 
afirma Ivair Rodrigues, gerente de pesquisas da IDC, consultoria especializada em tecnologia da 
informação. 
 
No caso dos produtos de média intensidade tecnológica, o jogo já esteve mais desigual para o 
saldo comercial: houve uma recuperação nos últimos anos, devido à alta nas exportações de 
carros. 
 
"Para exportações de bens de capital, a situação pode estar começando a se inverter, pela 
recuperação da indústria automobilística", diz Júlio Sérgio Gomes de Almeida, do Iedi (Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento Industrial), autor de um estudo sobre o assunto. 
 
Para alguns economistas, como Augusto López-Claros, diretor-executivo do Fórum Econômico 
Mundial, o processo de montagem de componentes pode ser só uma etapa. "Muitos países -a 
Coréia do Sul é um exemplo- já passaram por essa fase. Depois, desenvolveram e ampliaram 
tecnologias próprias", disse à Folha. 
 



Mas, para que essa seja apenas uma fase transitória, alertou, serão necessários investimentos 
urgentes em educação no Brasil.  

 
 
Leia Mais 
 
Tarifa e burocracia travam investimentos  
 
Dificuldade de importar bens de capital e limitação do mercado interno desestimulam produção de 
alto valor agregado 
 
As altas tarifas e a burocracia para importar bens de capital no Brasil, além das limitações do 
mercado consumidor no país, são os principais fatores que afastam investimentos em produção de 
alto valor agregado no Brasil.  
 
De acordo com estimativas da Abracex (Associação Brasileira de Comércio Exterior), a tarifa sobre 
a importação de bens de capital oscila entre 40% e 60% "ad valorem" (sobre o valor do produto). 
A americana Smart Modular Technologies é uma das raras empresas dispostas a investir para 
produzir semicondutores, um dos principais objetivos da política industrial do governo Lula. 
 
Mas o diretor-presidente da empresa, Noboru Takahashi, ressalta que a idéia é importar o chip 
necessário. O objetivo do investimento, de US$ 30 milhões, é abastecer o mercado interno com 
circuitos integrados para memórias de celulares e computadores. 
 
"Para fabricar, mesmo, é difícil. O custo de uma fábrica desse tipo de produto é da ordem de 
bilhões de dólares, e o Brasil não tem um mercado consumidor que justifica esse investimento", 
diz ele. 
 
Em 2004, a Nokia investiu US$ 120 milhões na ampliação da sua fábrica em Manaus. Segundo o 
presidente da Nokia no Brasil, Fernando Terres, os recursos foram destinados para a ampliação da 
capacidade instalada. 
 
Mas o executivo reconhece que ainda há poucos investimentos no setor de componentes 
eletrônicos. Além das dificuldades burocráticas, Terres destaca questões estruturais que 
atrapalham o desenvolvimento desse tipo de tecnologia no Brasil. 
 
"A indústria de componentes de celular, por exemplo, é casada com a de computadores. Para 
atrair mais investimentos para fabricantes de celulares, o Brasil precisaria de um grande mercado 
para computadores", argumenta. 
 
Maquilas brasileiras 
Para Roberto Segatto, presidente da Abracex, o processo de montagem de determinados 
componentes no Brasil faz com que o país corra o risco de se tornar uma mera base de montagem 
para exportação. 
 
"Estamos muito próximos de nos tornamos uma grande maquiladora. Isso acontece por falta de 
investimentos. É um absurdo que se paguem tarifas tão altas para a importação de bens de 
capital", diz. "Não chega a ser maquiladora", discorda Negri. "Alguns produtos são produzidos no 
Brasil. Aqui, muitas vezes, o grande atrativo é o mercado interno." 
 
A pesquisadora destaca ainda o caso da Embraer. A empresa brasileira de aviação também 
importa diversos componentes para a fabricação de aeronaves, mas consegue agregar valor ao 
produto, pois os projetos são criados pela própria companhia. As maquiladoras são um sistema de 
produção industrial que tem como principal expoente o México: importação maciça de 



componentes para a montagem no país e posterior exportação do produto acabado, no caso 
mexicano, aos EUA. 
 
No caso mexicano, os defensores do modelo argume ntam que ele permitiu que houvesse um 
incremento no número de empregos e no volume de exportação. Mas quem é contra esse sistema 
aponta que ele tende a se esgotar, pois a Ásia tem uma mão-de-obra mais barata e competitiva. 
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