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 Evolução recente da indústria brasileira 

 

 

 

 Como ampliar e diversificar as exportações brasileiras 

 
 Políticas públicas 

 Novas soluções financeiras 

 Fortalecimento do sistema brasileiro de apoio às 

exportações 

 

Agenda 



Diagnóstico da indústria brasileira 
Queda da participação da indústria no PIB 

 Participação da Indústria no PIB caiu cerca de 4 p.p. desde 2000 

 Participação atual é equivalente ao mesmo percentual da década de 1940 



Diagnóstico da indústria 
Baixo investimento privado em P&D 

Fonte: MCTI 

 Queda do patamar de investimentos do Brasil 

 China se aproxima dos Estados Unidos 

 Descolamento da Coreia do Sul 



Consequência sobre as exportações 
Redução na complexidade econômica das exportações 

Ranking mundial 
 Liderança de Japão e Coreia 

 China e Brasil com trajetórias divergentes 

 Brasil ultrapassado pela Índia 

Fonte: Harvard Centre for International Development 



Consequência sobre as exportações 
Especialização da pauta brasileira 

Balança comercial brasileira 

Ótica da intensidade tecnológica (OCDE) 

Fonte: MDIC 



 A indústria brasileira vem apresentando um desempenho frágil e 

decrescente nos últimos anos 15 anos: 
 

 Redução estrutural da participação da indústria no PIB 

 

 Investimento em P&D empresarial estagnado em patamares baixos 

 

 Exportações brasileiras perdem diversificação 

 

 Especialização da pauta exportadora em bens não-industriais e industriais 

de baixa tecnologia 
 

 

 

O desafio é reverter essa tendência 

Diagnóstico da Indústria 
Resumo 



 Nível e complexidade das exportações são consequência dos 

parâmetros de inovação e competitividade da indústria 

 Necessidade de inserção do Brasil na chamada “quarta revolução 

industrial”, com incorporação de manufatura avançada, big data e IoT 

pelas empresas 

 Importância de retomar políticas de incentivo à indústria em bases 

diferentes: 

– É necessária uma colaboração estratégica entre o setor privado e o 

governo 

– A atuação em conjunto permite uma melhor orientação dos investimentos, 

incentivando conjuntamente a produção e a produtividade 

– Associação para vencer desafios globais contemporâneos: cidades 

inteligentes, envelhecimento da população, matriz limpa 

– Uma boa governança que atualize e acompanhe a política pode torná-la 

mais eficaz 

 

Como ampliar e diversificar as exportações?   

(1) Formulação de políticas públicas 



 Capacitação para inovar e aumento da produtividade são 

elementos centrais para impulsionar as exportações de bens de maior 

valor agregado e intensidade tecnológica, assegurando maior 

inserção internacional das empresas brasileiras 

 Liderança no tema de IoT, bioeconomia e energias limpas são 

exemplos que podemos ter liderança. 

 A flexibilidade da política de conteúdo nacional traria eficiências de 

custos e possibilitaria o acesso a novas tecnologias, ampliando a 

participação dos fabricantes de máquinas e equipamentos no 

comércio internacional e permitindo a sua maior integração às cadeias 

globais de valor 

 Variáveis chave: investimentos em inovação, inserção exportadora, 

mão de obra técnica, utilização de componentes de alto grau 

tecnológico e valor adicional 

Como para ampliar e diversificar as exportações?   

(2) Novas ações 

 



 Países industrializados apresentam sistemas públicos de apoio às 

exportações 

 Riscos soberanos de longo prazo, em geral, não são assumidos por 

entes privados, mas por Agências Públicas de Crédito à Exportação (a 

Berne Union que congrega em sua maioria entidades públicas conta 

com 80 participantes) 

 Os sistemas mais antigos são os da Europa e EUA, mas hoje contam 

com estruturas muito desenvolvidas também em países como 

Canadá, Japão, Coreia, China, Índia, Rússia, Turquia e África do Sul 

 Atuação é balizada pelos termos do Arrangement on Officially 

Supported Export Credits, da OCDE, que procura estabelecer um 

“level playing field” no mercado internacional 

 Caso sejam ofertadas condições menos  atrativas, o País pode ficar 

fora da competição mundial – vem perdendo espaço 

Como ampliar e diversificar as exportações?  

(3) Fortalecimento do SB de apoio às exportações 



Como ampliar e diversificar as exportações?   

(3) Fortalecimento do SB de apoio às exportações 

Sistema Brasileiro 

de Apoio às 

Exportações 

• Criação de fundo financeiro para conferir liquidez e segurança na 

indenização – primeiras perdas e operações de menor prazo – 

proposta em discussão 

 

• Aprimoramento dos termos do instrumento de garantia da União 

 

• Revisão de diretrizes e aperfeiçoamento da governança 

 



Considerações Finais 

 

 A ampliação e diversificação da pauta exportadora brasileira passa por 

novas políticas públicas que enderecem a colaboração entre setor 

público e privado e desafios da sociedade 

 Requer a conjugação de investimentos em inovação e qualificação de 

mão de obra, bem como a disponibilidade de instrumentos financeiros 

similares com as condições ofertadas no comércio mundial 

 Novos instrumentos e ações do BNDES buscam ampliar os 

investimentos em inovação, o uso mais racional das políticas de 

conteúdo local e o aprimoramento do sistema brasileiro de apoio às 

exportações, visando a maior competitividade do país. 

 O sistema brasileiro de apoio às exportações precisa ser aperfeiçoado 

de modo a permitir que os exportadores possam competir em diferentes 

mercados, contando com mitigantes de risco, segurança e agilidade 
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