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Sem o crescimento expressivo de 2005, indústrias têm pouco a comemorar em seu dia, este 
ano. Sem a mesma força na exportação que garantiu crescimento expressivo em 2004, de 
8,4%, a indústria brasileira enfrenta agora o desafio de promover efetiva renovação e competir 
internacionalmente nos nichos de maior valor agregado, diferenciando-se no mercado externo. 
Até agora, a grande maioria das fábricas investiu na modernização da produção, ganhou 
competitividade, se ajustou a algumas exigências internacionais, mas não se renovou, avalia o 
pesquisador da diretoria de estudos setoriais do Ipea, Bruno César Araújo.  
 
"Das cerca de 70 mil empresas industriais, 1,2 mil investiram com maior força na renovação e 
essas têm garantido preços pelo menos 30% maiores do que os que praticavam 
anteriormente, e conseguem ficar fora das oscilações do câmbio e da forte concorrência 
externa", afirmou o executivo.  
 
Araújo reconhece, entretanto, que falta ao Brasil uma efetiva política de incentivo a esse 
investimento. O pesquisador disse que por ser um bem intangível não há mecanismos que 
garantam uma boa avaliação de risco e, por isso, mesmo programas voltados para essa 
finalidade ainda precisam de ajuste e maior empenho para o crescimento.  
 
A grande maioria desse esforço tem ficado por conta unicamente dos industriais mais 
arrojados, disse. O Brasil vem caminhando para os patamares mais altos. "Em 2003, a 
exportação de bens considerados de alta complexidade tecnológica resultou em US$ 10 bilhões 
ao País. Em 2005, esse número havia subido para US$ 15 bilhões."  
 
Chama a atenção a resistência da indústria ao câmbio. Qualquer analista diria que não seria 
possível manter as vendas externas com taxas nesse patamar. Esse feito é resultado de uma 
efetiva mudança na visão empresarial quanto a importância de se manter no mercado externo 
até pelo alto custo de reentrada resultante da maior concorrência. Mas os números mostram 
um crescimento bem menos expressivo do que o de 2004. Anualizado, até março o 
crescimento da indústria batia em 3,3%. Por isso, Araújo projeta para 2006 taxa semelhante a 
de 2005, de 3,4%. Bem abaixo do potencial nacional. Enquanto isso, a importação vai no 
caminho inverso.  
 
Para o diretor do departamento de comércio exterior do Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Ciesp) e da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), 
Humberto Barbato, não há muita alternativa para por em curso um crescimento mais 
expressivo do setor senão colocar o dólar em patamares mais competitivos. "O setor industrial 
só terá uma luz se o dólar reverter esse quadro e até o final do ano chegar aos R$ 2,50 ou R$ 
2,60, afirmou Barbato, ressaltando que, como agravante, nos últimos dois anos não só o Brasil 
não firmou nenhum acordo comercial que favoreça as vendas externas, diferente dos países 
concorrentes, como perdeu a proteção tarifária que mantinha em função da forte 
desvalorização do dólar.  
 
"As remessas de lucro das multinacionais para o exterior estão altas aproveitando ao máximo 
a situação do Brasil e mostrando que elas não têm interesse em investir no País, que se tornou 
muito caro para o investimento produtivo." Barbato reconhece os nichos de maior valor 
agregado como alternativa para se manter no exterior, mas ressalta que nem sempre esses 
mercados garantem volumes necessários para manter a competitividade e a forte concorrência 
normalmente traz rapidamente novas empresas para esses nichos, barateando preços muitas 
vezes antes mesmo de o investimento na inovação ser amortizado. "É difícil o Brasil trabalhar 
em tecnologia de ponta porque não tem capital para fazer esse investimento."  
 
Capacidade ociosa  
 
 
 



Barbato considera que a expansão no mercado interno não tem como garantir investimentos 
expressivos para a indústria brasileira, que precisa se fortalecer no cenário internacional, e o 
País não adotou qualquer medida de política industrial nem mecanismos de facilitação do 
comércio internacional. Segundo Barbato, a indústria trabalha hoje com entre 75% e 80% da 
capacidade de produção. Em 2004, esse percentual superou os 90%.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 maio 2006, Indústria, p. C-2. 
 


