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INTRODUÇÃO: 

No começo do século XXI o Brasil passou por um expressivo crescimento econômico e 

desenvolvimento social, decorrentes em grande parte de uma maior intensidade no comércio 

internacional. Esse desenvolvimento econômico, porém, não foi acompanhado de uma melhoria da 

inserção do Brasil nas cadeias globais de valor (CGVs), ao contrário, essa participação se tornou ainda 

mais subordinada e concentrada em segmentos de menor sofisticação (REIS, 2018). 

Em 2002 se iniciou um processo no aumento de preços das commodities particularmente 

determinados pela crescente demanda da economia chinesa. Esse fenômeno perdurou até meados de 

2008, quando se tornou evidente a expansão da crise sobre as economias desenvolvidas. Porém, apesar 

da crise, as commodities sofreram apenas cerca de seis meses de baixa, pouco tempo quando 

comparado com os quase cinco anos de aumento de preços. Após a crise, em 2010 se verificou um 

novo impulso, inicialmente nas cotações de metais e petróleo e, posteriormente, em alimentos. Essa 

expansão das commodities tiveram efeitos contraditórios sobre a economia brasileira. Se, por um lado, 

foi a principal responsável pelo elevado saldo positivo na balança comercial neste início de século; por 

outro, constituiu um dos fatores que contribuíram para o aumento da desindustrialização no Brasil 

(CUNHA, 2011). 

Em razão disso, a inserção internacional do Brasil se dá em setores de menor intensidade 

tecnológica, como: energia, gás, indústria extrativa, agropecuária e metalurgia (MORCEIRO,2019). Do 

ponto de vista do comércio internacional, o Ministério da Fazenda (Econ. Brasileira em Perspectiva, 

2011) reporta que, ao final de 2011, 64,6% das mercadorias exportadas poderiam ser classificadas como 

commodities. Em 1994, tal proporção era de cerca de 50% (CUNHA, 2011). Constata-se, desta maneira, 

que apesar do bom desempenho da economia brasileira observa-se uma regressão da estrutura 

produtiva brasileira, tornando-se menos competitiva, inovadora e diversificada. 
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METODOLOGIA: 

A metodologia deste trabalho está centrada em um estudo tanto quantitativo, quanto qualitativo, 

visando descrever e analisar a inserção do Brasil no comércio internacional nos setores de alta 

intensidade tecnológica, para o período de 2005 a 2020. Para isto, buscará obter informações de 

fontes secundárias, em artigos acadêmicos, livros, sites governamentais, revistas especializadas, 

relatórios de organizações e fóruns nacionais e estrangeiros. Estas informações possibilitarão, 

descrever o panorama político, social e econômico do Brasil e do mundo no período, sendo isto 

essencial para entender os fatores externos que atuaram sobre as mudanças ocorridas no início do 

século XXI na economia global. 

REVISÃO CONCEITUAL: 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) possui uma 

classificação de categorias tecnológicas baseada no indicador de intensidade em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) que é utilizado como referência nos estudos de Economia da Inovação 

(MORCEIRO, 2019). Essa classificação separa os setores produtivos em grupos de intensidade 

tecnológica, com a primeira versão, criada em 1984, separando inicialmente os setores da indústria de 

transformação em três categorias: alta, média e baixa tecnologia. Na década de 1990 houve uma revisão 

e foram propostas 4 categorias: alta, média-alta, média-baixa e baixa tecnologia. Porém, nas últimas 

duas décadas houve um crescimento no desenvolvimento tecnológico em setores não manufatureiros, 

sendo assim necessário a atualização da classificação para que ela inclua esses setores da economia, 

algo que foi feito em 2016 com uma nova classificação. 

A mais recente classificação separa em cinco categorias as atividades econômicas 

manufatureiras e não-manufatureiras: alta, média-alta, média, média-baixa e baixa tecnologia. Na 

classificação da OCDE, o principal critério utilizado são os investimentos em P&D, de maneira que 

setores classificados como de alta intensidade tecnológica têm investimentos internos em relação ao 

valor bruto de produção (VBP) e ao valor da transformação industrial (VTI) consideravelmente acima da 

média dos demais setores (RAUEN & FURTADO, 2014). Outro critério relevante para a classificação 

das indústrias de alta intensidade tecnológica são os saldos comerciais, visto que, ao longo do século 

XX, observou-se uma correlação positiva entre competitividade internacional e a intensidade de 

incorporação de novas tecnologias. As economias desenvolvidas, no caso os países da OCDE, são os 

mais competitivos no comércio internacional, dominando a maior parcela das exportações de produtos 

de alta complexidade tecnológica. Essa predominância tecnológica no eixo Estados Unidos, Europa e 

Japão, apesar de ainda existir, já não é mais dominante como foi na segunda metade do século XX, 

devido à ascensão dos países asiáticos, particularmente da China como grande economia global, que 

apresenta elevado crescimento econômico e intensa atividade industrial. 

A Tabela 1 exibe a classificação dos setores de alta e média-alta intensidade tecnológica em 

P&D. A intensidade em P&D é a razão entre os investimentos em P&D e o PIB a preços básicos. 
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Tabela 1 - Setores de Alta e Média-Alta intensidade tecnológica 

Intensidade 
Tecnológica Grupo de Atividade Setores 

P&D como % 
do PIB 

Alta 

Indústria de 
Transformação 

Aeronaves e componentes 
relacionados 31,69 

Farmacêutica 27,98 

Informática, eletrônicos e 
componentes ópticos 24,05 

Serviços 

Pesquisa e Desenvolvimento 
Científico 30,39 

Desenvolvimento de sistemas 
(softwares) 28,94 

 
Média-Alta 

 
Indústria de 

Transformação 

Armas e Munições 18,87 

Veículos automotores e autopeças  15,36 

Instrumentos médicos e 
odontológicos  9,29 

Máquinas e Equipamentos (M&Es)  7,89 

Químicos  6,52 

Máquinas e equipamentos elétricos 6,22 

Veículos ferroviários, 
veículos militares de 

combate 5,72 

Serviços Outros serviços de informação 5,92 

Fonte: Elaborado pelo autor como base em Morceiro (2019). 
 

Atualmente a nata do desenvolvimento tecnológico é realizada por apenas 13 setores, dos 

grupos de alta e média-alta tecnologia. Os setores manufatureiros compõem a maioria daqueles que 

mais investem em P&D, com destaque para os três setores de Alta intensidade tecnológica: setor 

aeronáutico, setor farmacêutico e setor eletrônico. 

Desta maneira, a classificação por intensidade tecnológica é interessante para identificar 

algumas diferenças estruturais entre o padrão de esforços inovativos e de mudança tecnológica de 

países desenvolvidos e a daqueles em desenvolvimento. Nas nações desenvolvidas, a intensidade 

tecnológica descreve, em geral, a velocidade de deslocamento da fronteira tecnológica internacional. 

Por outro lado, nos países em desenvolvimento, essa intensidade descreve os esforços relativos que 

devem ser realizados no processo de catching-up de suas estruturas produtivas (LEE, 2019). 
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COLETA E ANÁLISE DE DADOS: 

A balança comercial brasileira, como está representada na tabela 2 abaixo, está dividida em três 

variantes: os bens da indústria de transformação, os demais produtos e o total. 

 Os bens da indústria de transformação são aqueles que foram transformados de uma matéria-prima 

para um bem intermediário ou final para outra indústria de transformação. De acordo com a classificação 

da OCDE, que separa em cinco faixas de intensidade econômica: alta, média-alta, média, média-baixa 

e baixa, a indústria de transformação está presente somente nas quatro primeiras faixas, não havendo 

bens dessa atividade de baixa intensidade (IEDI, 2021).  

Os demais produtos são aqueles que não fazem parte da indústria de transformação, sendo esse 

dominados pelas commodities, principalmente a extração mineral e a agropecuária. 

Tabela 2 

 

 
 
 

 
Na Tabela 3, que inclui 

dados entre os anos 2009-2020, 

a balança comercial brasileira 

está dividida por intensidade 

tecnológica, sendo assim 

possível observar como apenas 

em setores de menor intensidade 

tecnológica o Brasil possui saldo 

Fonte: IEDI, agosto 2021. 

Tabela 3 
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positivo na balança comercial, particularmente em produtos de média-baixa intensidade tecnológica, 

com destaque para os insumos básicos. Essa disparidade é notável em países em desenvolvimento, 

que ainda não possuem uma indústria local amadurecida e capaz de competir no mercado internacional. 

O Brasil, que possui uma estrutura produtiva pouco desenvolvida, particularmente nos produtos de alta 

intensidade tecnológica, acaba importando produtos de maior valor agregado e exportando produtos 

intensivos em recursos naturais e que necessitam de pouco ou nenhum investimento em P&D. 
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