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Resumo: A indústria de transformação possui elevado potencial para alavancar o crescimento econômico de
uma nação, especialmente de países em estágio intermediário de desenvolvimento socioeconômico como o
Brasil. No entanto, desde meados dos anos 2000, está em curso no país um processo de aumento significativo
do conteúdo estrangeiro (ou diminuição de conteúdo nacional) na produção industrial brasileira. Este artigo
examina o conteúdo nacional e estrangeiro dos insumos/componentes e bens finais na indústria de
transformação brasileira na primeira década do século XXI. A partir de matrizes de insumo-produto estimadas
anualmente, o estudo apresenta uma contribuição metodológica inovadora ao propor novos indicadores para
examinar o coeficiente de importação e o conteúdo estrangeiro (ou nacional). Os resultados indicam que
alguns setores da indústria de transformação brasileira estão próximos de exercer um papel como “maquilas” e
muitos outros estão convergindo em ritmo rápido na mesma direção. Além disso, aproximadamente 40% do
crescimento da produção industrial e 55% do crescimento da demanda final da indústria de transformação
brasileira, no período foram absorvidos por indústrias no estrangeiro. Nestas circunstâncias, grande parte do
crescimento recente da produção industrial doméstica e do crescimento demanda final do país vazaram para o
exterior na forma de importações, restringindo a capacidade interna de geração de empregos e de
desenvolvimento tecnológico.
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Abstract: The manufacturing industry has a high potential in boosting economic growth, especially in
countries at an intermediate stage of socioeconomic development such as Brazil. However, since the mid2000s, the Brazilian industrial production is experiencing an ongoing increase in foreign content (or decrease
in national content). This article examines the foreign and national content of raw materials/components and
final goods in the Brazilian manufacturing industry during the first decade of this century. Based on the annual
input-output matrices estimation for Brazil, the study presents an innovative methodological contribution by
proposing new indicators to examine the ratio of imports and foreign/national content. The results indicate that
some industrial sectors are about to become "maquilas" and many others are rapidly turning in the same
direction. In addition, approximately 40% of industrial production growth and 55% of final demand growth
for Brazilian manufacturing were absorbed by industries abroad during the analyzed period. In these
circumstances, much of the country’s recent growth in industrial production and domestic final demand has
leaked abroad as imports, restricting the domestic job creation and the technological development.
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Conteúdo Importado na Produção Industrial e na Demanda Final do Brasil Recente: uma proposta
de indicadores de importação e de conteúdo nacional/estrangeiro5
Introdução
A literatura acerca da redução de participação da indústria na economia de um país está permeada
por distintas visões e, em geral, associadas a diferentes indicadores de mensuração. Neste trabalho são
propostos alguns indicadores para mensurar a desindustrialização e/ou conteúdo local/importado
aplicados às estatísticas recentes da economia brasileira. Entretanto, como defendemos neste estudo,
utilizar apenas um desses indicadores pode ser insuficiente para que a resposta obtida seja verossímil.
Nessa perspectiva, apresentamos vários indicadores de coeficientes de importação e conteúdo importado
para serem analisados conjuntamente.
No Brasil, o número de empregos e o valor da produção industrial elevaram-se na primeira década
dos anos 2000. De acordo com a literatura, isso não caracteriza a presença de desindustrialização no
sentido absoluto (ROWTHORN e WELLS, 1987; PALMA, 2008; TREGENNA, 2008). No entanto, se o
emprego manufatureiro manteve sua participação na economia total, a participação do produto industrial
no PIB apresentou uma pequena redução, especialmente a partir de 2005. Assim, de acordo com a
literatura brasileira recente (ALMEIDA, FEIJÓ e CARVALHO, 2005; OREIRO e FEIJÓ, 2010;
MARCONI e BARBI, 2010; GONÇALVES, 2011), houve desindustrialização em termos relativos.
O principal motivo desse encolhimento está relacionado à deterioração da balança comercial da
indústria de transformação. Em 2005 o país possuía um superávit da ordem de US$ 31,9 bilhões,
revertido em déficit a partir de 2008 e em montante negativo da ordem de US$ 46,6 bilhões em 2011.
Ademais, neste último ano cerca de 70% dos setores industriais apresentaram déficit no comércio
exterior. Segundo Thirwall (1979), a perda de competitividade no comércio internacional pode aprisionar
o país em uma trajetória de baixo crescimento devido às restrições impostas pelo balanço de pagamentos.
Outros autores (SINGH, 1977; CAIRNCROSS, 1978; KALDOR, 1978; BLACKABY, 1978; CORIAT,
1989) também consideram a perda de competitividade via o comércio internacional como um agravante
para o processo de desindustrialização. Nessa perspectiva, este artigo dedica-se quase integralmente à
análise dos coeficientes de importação e conteúdo importado (ou conteúdo nacional) da indústria de
transformação brasileira na década de 2000, procurando responder as seguintes perguntas: (1) como
cresceu a parcela de consumo intermediário importado de modo a garantir um aumento de cerca de 25%
da produção industrial entre 2000 e 2008? (2) qual a proporção da demanda final brasileira de bens
acabados que o país importou pronto para o consumo final? (3) Qual é realmente o conteúdo nacional (ou
estrangeiro) da produção industrial e da demanda final brasileira?
Com esse objetivo, além desta introdução, este trabalho está dividido em seis seções. A seção 1
mostra que o descompasso da produção industrial frente à evolução da demanda interna foi suprido pelas
importações. A seção 2, além de uma crítica metodológica, avalia o tradicional coeficiente de penetração
das importações (CPI) para os setores da indústria de transformação (CNAE 1.0 a dois dígitos) e segundo
dois agregados tecnológicos (também analisados nas demais seções): “baixa e média baixa tecnologia”
(BT-MBT) e “média-alta e alta tecnologia” (MAT-AT). Na seção 3 apresentamos dois coeficientes de
importação alternativos que consideramos, além de um avanço metodológico, mais apropriados para o
diagnóstico de desindustrialização porque captam os efeitos direto e indireto das importações e
consideram apenas os bens intermediários utilizados no processo produtivo. A seção 4 procura captar,
através do coeficiente importado da demanda final (CIDF), os bens sem necessidade de processamento
industrial que o Brasil importou diretamente para o consumo das famílias. Essa seção, através de um
método novo, também avalia a substituição da produção industrial local pela oferta estrangeira. A seção 5
procura aferir a parcela do crescimento da demanda final brasileira (demanda interna e externa) que vazou
para o exterior, por meio de importações de bens prontos para o consumo interno, como também as de
bens intermediários utilizados no processo produtivo. A seção 6 apresenta as principais conclusões do
estudo.
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1. A Evolução do Consumo Varejista, da Produção Industrial
De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) – do IBGE, desde
meados dos anos noventa até o primeiro semestre de 2003, a produção industrial brasileira manteve-se em
torno do índice 100. A partir desse último período, a produção industrial voltou a crescer até a crise
financeira americana de 2008, quando o nível de atividade industrial caiu abruptamente, atingindo em
janeiro de 2009 um coeficiente similar ao de 2004. Desse mês em diante a produção industrial começou a
se recuperar até alcançar, em março de 2010, o nível pré-crise. O comportamento da economia brasileira
recente está descrita no Gráfico 1, que apresenta também outro aspecto relevante para este estudo. A partir
de 2005, ocorre o descolamento entre as trajetórias de crescimento da produção industrial e as dos
comércios varejistas restrito e ampliado: se entre os anos de 2003 e 2011 a produção industrial cresceu
cerca de 30%, o comércio varejista restrito cresceu 86% e o ampliado dobrou.
Gráfico 1 - Crescimento da Produção Industrial e do Comércio Varejista: 1991 a 2011 (séries
dessazonalizadas; média 2003 =100)

Fonte: Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) e Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do IBGE.

Entre o início de 1996 até o primeiro semestre de 2005, a produção industrial, o consumo das
famílias e as importações cresceram praticamente no mesmo ritmo. Porém, a partir do segundo semestre
de 2005, há um nítido descolamento dos três agregados: no período de 2005 a 2008 as importações mais
que dobraram e supriram a lacuna entre o consumo e produção industrial. Em outras palavras, nos últimos
anos as importações cresceram porque a produção industrial do país não acompanhou o aumento do
consumo da população - ajuste intensificado em 2010 e 2011.
Vários fatores contribuem de forma conjunta para explicar o aumento do consumo na economia
brasileira desde meados dos anos 2000, principalmente: (1) crescimento do emprego e da massa de
salários; (2) aumentos reais do salário mínimo que elevou sobremaneira o poder de compra dos
trabalhadores, em especial daqueles de menores rendas e com elevada propensão a consumir; (3) aumento
da oferta de crédito – de cerca de 25% para 50% do PIB entre 2003 e meados de 2012; (4) melhores
condições de financiamento (por exemplo, tornou-se possível financiar um automóvel em 96 meses ou
mais); (5) forte redução da taxa real de juros, embora ainda muito elevada se comparada às praticadas no
estrangeiro; (6) políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que, apesar de representar
atualmente apenas 0,4% do PIB brasileiro ajuda a dinamizar, junto com outras medidas, o crescimento da
região Nordeste do país – para onde são dirigidos os maiores volumes desse programa; (7) predomínio de
uma taxa de câmbio sobrevalorizada na maior parte do período – reforçada pela política adotada pelos
EUA no pós-crise, de desvalorização do dólar – reduzindo os preços dos bens importados; (8)
barateamento dos bens comercializáveis no comércio internacional, seja pelos baixos custos praticados
pela China com a fabricação de produtos em elevadas escalas produtivas, seja, como ocorreu
recentemente, pelas liquidações promovidas por alguns países para findar com os estoques indesejados,
acumulados durante o período da crise de 2008. Em geral, as razões que explicam o aumento do consumo
das famílias, também justificam, direta ou indiretamente, o aumento robusto das importações,
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especialmente se associadas a outros fatores como, por exemplo, a insuficiência de investimentos para a
ampliação da capacidade produtiva industrial6.
No entanto, há indícios encontrados neste trabalho de que o aumento do consumo doméstico
acima da produção industrial brasileira desde 2005 não é um fenômeno conjuntural ou momentâneo, mas
estrutural. Ele está associado ao modelo de desenvolvimento econômico corrente (metas de inflação, taxa
de câmbio flutuante e superávit primário), similar ao observado por Britto (2003) em relação à produção
industrial nos anos 1990, que também dependia de certa proporção de insumos importados. Nesse
modelo, a produção industrial pode crescer, mas com aumento dos componentes importados. Portanto,
analisar a constituição do consumo das famílias e examinar a composição das importações que sustentam
esse consumo é importante para o debate sobre a desindustrialização e para as perspectivas da economia
brasileira. Para isso, é necessário qualificar os tipos de produtos que são adquiridos do exterior para
atender a demanda interna brasileira, ou seja, aquilo que não é oferta nacional e que explica as diferenças
do Gráfico 1.
As importações podem ser classificadas segundo três tipos de bens: i) acabados – prontos para o
consumidor final; ii) intermediários – como partes, peças, sistemas e componentes que integram a
produção industrial brasileira e iii) de investimento ou FBCF – que também são bens acabados, mas
adquiridos, majoritariamente, pelas empresas. Considerando que mais de 60% das importações brasileiras
são constituídas de bens intermediários (além de cerca de 20% de consumo das famílias e quase 10% de
formação bruta de capital e outros), o impacto dessas compras na economia brasileira merece destaque.
Entre os anos de 2000 de 2008, cerca de 60% das importações brasileiras foram de bens
intermediários, aspecto que refletem certas características da indústria nacional. O estudo econométrico
de Marconi e Barbi (2010, p. 23) encontrou que as importações de bens intermediários aumentaram de
forma significativa entre 1997 e 2007 e podem estar desencadeando um processo de desindustrialização.
Para Squeff (2011, pp 20-23), além do saldo comercial da indústria de transformação ter começado a se
deteriorar a partir de 2006 (alcançando em 2010 o valor negativo de US$ 30,3 bilhões), somente a
indústria de baixa tecnologia apresentou saldo positivo, enquanto para as demais, inclusive média-baixa
tecnologia, o resultado foi negativo. Por isso, o autor sugeriu um estudo detalhado dos coeficientes de
importação que pode colaborar para o debate sobre a desindustrialização.
2. Coeficiente de Penetração das Importações (CPI) e os Problemas Metodológicos
Através do Coeficiente de Penetração das Importações (CPI) - razão entre as importações e o
consumo aparente - é possível detectar os setores mais expostos a concorrência de bens produzidos no
exterior, e principalmente, mostrar que tanto as estatísticas comumente utilizadas para medir esse
coeficiente, quanto o próprio indicador possuem algumas imperfeições que podem ser corrigidas. As
primeiras dessas imperfeições podem ser corrigidas através da utilização dos dados disponíveis na tabela
de recursos e usos do IBGE como descrito a seguir.
Tradicionalmente adota-se o CPI como uma proxy do conteúdo importado de um país. Embora o
indicador seja sintético, da forma como ele é comumente calculado há alguns inconvenientes
metodológicos que limitam a sua pureza. Para esse cálculo, as instituições obtêm o valor em dólar
estadunidense das importações e das exportações brasileiras na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) e o valor da produção em reais brasileiros a partir da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do IBGE.
Posteriormente, as importações e as exportações são convertidas para a moeda brasileira e também
convertidas para a CNAE, segundo um tradutor específico7. A seguir, todas as variáveis monetárias são
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deflacionadas, e assim, com todas as variáveis na mesma moeda e na mesma nomenclatura, chega-se ao
indicador. Os inconvenientes metodológicos levantados nesse processo são:
i) o valor da produção utilizado no denominador do CPI é retirado da PIA/IBGE, a qual não
abarca a totalidade dos estabelecimentos industriais do país, pois as pequenas empresas industriais com
menos de 5 pessoas não estão incluídas na amostra (IBGE, 2004), fato que sobre-estima o CPI;
ii) para se chegar ao valor da produção, a partir da PIA/IBGE, utiliza-se do critério de atividade
principal das empresas (IBGE, 2004), ou seja, se uma empresa produz 3 itens distintos e de diferentes
divisões (dois dígitos) da CNAE, sendo que um deles detém 34% do valor da produção total e os demais
33% cada um, todos esses itens são classificados numa única divisão de acordo com o maior percentual
obtido (neste caso, todos os itens seguem a atividade daquele que obteve 34% do valor da produção);
iii) existe a dificuldade de se deflacionar os valores correntes no nível setorial por não haver
deflatores robustos neste nível de detalhamento. Assim, geralmente, todos os setores são deflacionados
por um único deflator que capta a inflação de toda a indústria de transformação, provocando um viés
quando a inflação setorial difere da inflação agregada.
Neste estudo o CPI foi calculado a preços constantes de 2000, a partir das tabelas de recursos e
usos do IBGE – vide Gráfico 2. O CPI elaborado dessa forma corrige os três inconvenientes listados
acima, já que os dados das Contas Nacionais anuais do IBGE (CN-IBGE): i) captam todos os
estabelecimentos industriais; ii) não adotam o critério de atividade principal utilizado pela PIA/IBGE; iii)
como as CN-IBGE divulgam dados a preços correntes e do ano anterior por setor compatível com a
CNAE, é possível estabelecer uma série a preços de um dado ano para cada um dos setores dessa
classificação e construir deflatores setoriais; e iv) todas as variáveis (valor da produção, exportações e
importações) estão na mesma moeda e na mesma nomenclatura perfeitamente compatível com a CNAE
1.0. Ademais, outra vantagem da fonte de dados utilizada é que as variáveis estão a preços básicos8. A
única desvantagem do nosso indicador é que possível calculá-lo somente a partir dos anos 2000, em razão
dos dados que o IBGE disponibiliza compatíveis com a CNAE 1.0. No entanto, esse indicador atende aos
nossos objetivos de analisar a primeira década do século XXI9.
Entre os anos de 2003 a 2008 o CPI da indústria de transformação (IT) cresceu de 13,1% para
22% - vide Gráfico 2. Sob a ótica do nível tecnológico, as indústrias de BT-MBT apresentaram um menor
CPI, embora a taxa de crescimento tenha sido mais elevada que as demais. As indústrias de MAT-AT
apresentaram um CPI elevado – característica histórica – e também crescente – aumentou de 25,2% em
2003 para 37,2% em 2008. O aumento expressivo de doze pontos percentuais do CPI – crescimento de
cerca de 50% – em apenas cinco anos nesse último agrupamento tecnológico, sugere um
desmantelamento de algumas cadeias produtivas nacionais mais complexas.
O Gráfico 2 apresenta o CPI setorial (CNAE 1.0 a dois dígitos) e explicita como a dinâmica
industrial difere substancialmente nas diversas atividades. Em termos gerais, o CPI cresceu em todos os
setores industriais, com intensidades muito distintas, mas não de forma localizada: treze das vinte e duas
divisões industriais (ou 59%) apresentaram elevações acima de 5 pontos percentuais. Em cinco setores
(23%) o CPI foi superior a 35%, em 2008, e em dois deles (9%) foi superior a 50%. Os aumentos mais
evidentes advêm dos setores industriais de MAT-AT, nos quais o CPI já era previamente elevado. Como
exemplo temos “outros equipamentos de transporte” e “material eletrônico e de telecomunicações” que
apresentaram aumentos muito substantivos – de 24,7 p.p e 23,1 p.p, respectivamente.
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A opção por este nível de mensuração produz maior homogeneidade entre os valores, uma vez que os preços básicos não
incluem margens de comércio e de transporte por produto ou impostos sobre produtos.
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Gráfico 2 - Coeficiente de Penetração das Importações Brasileiras por Grupos Tecnológicos e
Divisão CNAE 1.0: 2003 e aumento entre 2003 e 2008 em pontos percentuais – a preços de 2000
(encadeado)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados das Contas Nacionais do IBGE.

Conforme destacado na primeira seção deste artigo, a maior parte das importações é constituída
por bens intermediários a serem utilizados na produção industrial. Se o país importasse todos os insumos
utilizados no processo produtivo, o CPI não seria 100% porque uma porção muito significativa do valor
da produção é constituída por bens não-comercializáveis, do valor adicionado e impostos, que a rigor não
podem ser importados. Portanto, para que se considere que o país enfrenta um processo de
desindustrialização, o CPI deve estar em nível muito inferior aos 100%, até mesmo se tratar de um
“maquilador (um montador de produtos a partir de componentes importados). Consideremos as variáveis
que compõem o valor da produção:
,
mas o valor adicionado pode ser decomposto em:

,

onde:

W = salários; L = lucros e Ot = outros tributos líquidos de outros subsídios sobre a produção.
Como observação, este último representa apenas cerca de 1% do valor adicionado brasileiro. Por
outro lado, o consumo intermediário pode ser decomposto em duas partes:

No Brasil só há informações públicas na classificação CNAE 1.0 a dois dígitos para o valor da
produção a preços do consumidor, o qual incorpora impostos diversos líquidos de subsídios (T), margens
de comércio (MC), margens de transporte (MT).
Assim, o valor da produção pode ser descrito por:
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(1)
Dentre essas variáveis da equação (1), apenas o consumo intermediário comercializável (CIbc)
pode ser totalmente importado, enquanto as demais variáveis são essencialmente nacionais10. Alguns
serviços possuem as características dos bens comercializáveis, entretanto este não é o caso da grande
maioria deles. As outras variáveis como salários, lucros, tributos e margens são essencialmente
nacionais11. O Gráfico 3 mostra a composição do valor da produção brasileira a preços do consumidor. A
parcela do valor da produção atinente ao consumo intermediário comercializável varia conforme o
agregado econômico, a saber: 62,1% do valor da produção da indústria de transformação referem-se ao
consumo intermediário de bens comercializáveis, mas, no caso dos serviços, esse percentual é de 11,8%.
O CIbc, por exemplo, do setor de “aparelhos e instrumentos médicos-hospitalares, de medida e de
precisão” (CNAE 1.0 - 33), correspondeu a 36,3% (Gráfico 3) do valor da produção. No entanto, dentro
desse percentual também há os impostos, margens de transportes e margens de comércio, que não podem
ser importados. Assim, se considerarmos esse último percentual vis a vis o valor do CPI, ligeiramente
acima de 55% em 2008 (Gráfico 2), esse setor é um forte candidato a ser classificado como “maquilador”.
Gráfico 3 - Composição do Valor da Produção a Preços do Consumidor por agrupamentos e por
setores industriais (CNAE 1.0 dois dígitos) – média 2006-2008

Nota: O consumo intermediário inclui impostos líquidos de subsídios, margens de comércio e de transporte. O valor
adicionado inclui impostos líquidos de subsídios.
Fonte: Elaboração própria a partir de dados das Contas Nacionais do IBGE.
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Os bens comercializáveis são representados pela agricultura, indústria extrativa e indústria de transformação e os nãocomercializáveis perfazem os serviços de utilidade pública, construção civil e serviços em geral. Segundo dados do Sistema de
Contas Nacionais do IBGE, cerca de 85% das importações são compostas pelos bens comercializáveis.
11
O lucro é gerado e contabilizado no país e, portanto, também é essencialmente nacional, embora possa, posteriormente, ser
repatriado pelas empresas estrangeiras estabelecidas no país.
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3. Coeficiente Importado de Insumos Comercializáveis e Totais
Neste trabalho, construímos dois indicadores alternativos ao CPI para analisar o conteúdo
importado da produção industrial nacional. O primeiro deles é denominado coeficiente importado de
insumos12 comercializáveis (CIIC) e, o segundo, é o coeficiente importado de insumos totais (CIIT).
Como a própria denominação indica, o último engloba todos os insumos (comercializáveis e nãocomercializáveis), e o primeiro apenas os insumos comercializáveis. Os coeficientes CIIC e CIIT podem
ser definidos por:
(2)

A partir das informações matrizes insumo-produto do IBGE13, o coeficiente importado de insumos
comercializáveis (CIIC) foi calculado para cada atividade por:
(2’)

, onde

Onde M3 (Tabela 3.3: Oferta e demanda da produção a preço básico), M4 (Tabela 3.4: Oferta e
demanda de produtos importados) e m são, respectivamente, as matrizes (89 produtos por 39 atividades)
de consumo de bens intermediários comercializáveis nacionais e importados e o número dos produtos
intermediários comercializáveis (89), todos fornecidos pelo IBGE. O índice j (j = 1,..., 55) refere-se ao
número de atividades adotadas nas matrizes do IBGE, que, posteriormente, são agregados segundo os
setores CNAE 1.0 (22 setores), através da classificação adotada pelo próprio IBGE. Os resultados abaixo
são apresentados de acordo com esta última classificação.
A partir de procedimentos análogos, podemos escrever o coeficiente importado de insumos totais
(CIIT):
(3)
ou
(3’)

, onde

Onde M5 (Matriz Bn ou Tabela 3.5: Matriz dos coeficientes técnicos dos insumos nacionais), M6 (Matriz
Bm (ou Tabela 3.6): Matriz dos coeficientes técnicos dos insumos importados) e n são, respectivamente,
as matrizes coeficientes técnicos (110 produtos por 55 setores) dos insumos nacionais e importados e o
número total dos produtos, todos fornecidos pelo IBGE. Novamente, esses produtos são agregados
segundo os setores CNAE (22 setores) através da classificação sugerida pelo IBGE.
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Neste trabalho, usamos indistintamente “insumos” e “consumo intermediário”.
Para calcularmos esse e os demais indicadores recorremos às matrizes do tipo insumo-produto. Como o IBGE divulga as
matrizes insumo-produto de cinco em cinco anos (a última divulgação foi em 2007, referente ao ano de 2005), estimamos
anualmente as matrizes de insumo-produto estimadas, desde o ano 2000 até 2008, a partir das Tabelas de Recursos e Usos das
Contas Nacionais do IBGE. A adequação dessas tabelas, na modelagem insumo-produto, baseou-se na metodologia
desenvolvida por Guilhoto e Filho (2005 e 2010), Guilhoto et al (2010) e Grijó e Bêrni (2006). Assim, foram construídas 17
matrizes do tipo insumo-produto, nove em preços correntes e oito a preços do ano anterior. As matrizes do tipo insumo-produto
a preços do ano anterior foram utilizadas para calcular os indicadores a preços constantes através do método de encadeamento
dos coeficientes (a preços correntes e a preços do ano anterior) e, de tal modo, todos os coeficientes seguintes estão a preços do
ano base 2000. Dessa forma, eliminou-se a influência dos preços relativos devido às oscilações (valorização) da taxa de
câmbio.
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O CIIT incorpora, além dos insumos comercializáveis, os insumos não-comercializáveis como os
serviços de utilidade pública (energia elétrica, gás, água, esgoto) e serviços em geral (limpeza,
alimentação, hotelaria, transporte de carga, armazenamento, serviços bancários, publicidade e
propaganda, entre outros). A grande maioria desses insumos, como o próprio nome sugere, não sofre
competição estrangeira, pois existem barreiras ao comércio e, por isso, são fornecidos quase que
integralmente por empresas estabelecidas no país. Assim, o CIIC é mais apropriado para medir o
conteúdo estrangeiro incorporado de um produto produzido no Brasil porque capta apenas os bens que o
país compete com as demais nações, ou seja, ele expurga os itens não-comercializáveis que raramente
sofrem concorrência estrangeira. Desse modo, o CIIC pode ser interpretado como uma medida de
eficiência e competitividade da indústria nacional sob uma ótica mais estrita.
No entanto, da forma como os dois indicadores foram definidos, eles só medem o efeito direto das
importações, ou seja, não captam o conteúdo importado incorporado nos bens fornecidos por agentes
domésticos, o chamado de efeito indireto. Por exemplo, se uma montadora compra uma caixa de câmbio
de um fornecedor brasileiro, que pode possuir componentes que podem ser nacionais e/ou importados, o
efeito indireto procura captar os componentes importados contidos nesta caixa de câmbio.
A fim de captar o impacto total (efeitos diretos e indiretos) sobre as importações de um aumento
unitário na demanda final da atividade j, alteramos as fórmulas (2’) e (3’) de cálculo dos indicadores CIIC
e CIIT14:
(2’’)
e
(3’’)

, onde

BM = M6(mxn) x M9(nxn), M9 = (I-A)-1 é a matriz de impacto intersetorial – ou Tabela 3.9: Matriz de
Leontief – e as demais variáveis e procedimentos como anteriormente descritos.
Os cálculos do CIIC e CIIT, com os efeitos direto e indireto descritos acima, são apresentados no
Gráfico 4 (nível tecnológico) – e, em anexo, o Gráfico A.1 (setor CNAE 1.0). Observa-se que o efeito
total (direto somado ao indireto) é muito mais elevado que o efeito direto somente (Tabela 1). Em
particular, chama atenção a intensidade desses efeitos, pois para a indústria de transformação o efeito total
é cerca de 60% superior ao efeito direto (Tabela 1). Esse resultado ocorre porque os produtos de vários
gêneros (carros, navios, aviões, computadores, máquinas industriais e outros) são crescentemente
compostos por diversos insumos, componentes e subsistemas importados.
Tabela 1 - Coeficiente Importado de Insumos Comercializáveis (CIIC) e Coeficiente Importado
de Insumos Totais (CIIT) a Preços de 2000 (encadeado)
Código
CNAE
1.0

CIIC

CIIT

15-37
15-23;
25-58
24;
29-35
15-37
15-23;
25-58
24;
29-35

Nomenclatura e códigos
do Sistema de Contas Nacionais
Indústria de Transformação
Indústria de Baixa e Média Baixa
Tecnologia
Indústria de Alta e Média-Alta
Tecnologia
Indústria de Transformação
Indústria de Baixa e Média Baixa
Tecnologia
Indústria de Alta e Média-Alta
Tecnologia

2003
em
%
14,6

Efeito direto
2008
Diferença: 2008em
2003 em pontos
%
percentuais
20,5
5,9

Efeito direto + indireto
2008
Diferença: 2008em
2003 em pontos
%
percentuais
33,2
7,3

2003
em
%
25,9

11,4

14,1

2,8

21,4

25,5

4,0

21,3

32,6

11,3

35,3

47,3

12,0

11,5

15,9

4,4

20,9

26,3

5,5

9,3

11,5

2,1

18,0

21,3

3,3

15,6

23,6

8,0

26,7

35,6

8,8

Fonte: Elaboração própria a partir das matrizes de insumo-produto estimadas com os dados das Contas Nacionais do IBGE.
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Para uma demonstração da construção do modelo do qual deduzimos esse índice, vide Feijó e Ramos (2008, cap 11).
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Em 2008 aproximadamente um terço do total do consumo intermediário de bens comercializáveis
utilizados no processo produtivo pela indústria de transformação brasileira foi importado. Por sua vez, a
parcela importada nas indústrias de BT-MBT foi de 25,5% e de 47,3% nas indústrias MAT-AT (Gráfico
4). Além desses elevados percentuais, há outro fato preocupante: a participação dos insumos importados
incorporados aos bens produzidos no Brasil têm se elevado de forma muito rápida desde 2003. Esse
resultado significa que o processo de substituição de fornecedores nacionais por estrangeiros está
acelerado e, por conseguinte, as cadeias produtivas estão se tornando menos articuladas entre si.
Para a maioria dos setores da indústria brasileira, o CIIC é maior que o CIIT, fato já esperado em
virtude de o último incorporar insumos praticamente não-comercializáveis. No entanto, merece destaque
o fato de a diferença entre o CIIC e CIIT ser mais elevada e aumentar em ritmo mais veloz nos setores de
maior conteúdo tecnológico – vide Gráfico A.1 em anexo. Por exemplo, entre 2003 e 2008, o CIIC das
indústrias de MAT-AT elevou-se em 12 pontos percentuais (Gráfico 4), valor três vezes superior ao
agrupamento de BT-MBT. Isto se deve, por um lado, ao fato dos segmentos de menor intensidade
tecnológica serem majoritariamente intensivos em recursos naturais e em mão-de-obra, ambos abundantes
em nosso país, e por esses processos produtivos passarem por menos etapas de adição de valor. Por outro
lado, a participação das empresas transnacionais na produção industrial brasileira dos bens de maior
intensidade tecnológica é muito substantiva15, e os processos produtivos desses bens são muito mais
dispersos e internacionalmente integrados que aqueles de menor intensidade tecnológica.
Nessas circunstâncias, quando a moeda nacional se aprecia (como no período recente; 20032011), as importações nacionais se elevam de modo ainda mais acentuado nos produtos de MAT-AT. Por
isso, o coeficiente de insumo importado nas indústrias de maior intensidade tecnológica apresentou-se
relativamente mais elevado e com maiores variações. Outra explicação parcial é que o consumo dos
produtos mais sofisticados é mais sensível a variações na renda, ou seja, a elasticidade-renda das
importações é mais elevada nos bens de maior intensidade tecnológica (LALL, 2000, p. 339). No período
tratado neste trabalho, o consumo das famílias foi a principal variável que explicou o crescimento
econômico, seguido pelo investimento (SARTI e HIRATUKA, 2011).
Gráfico 4 - Coeficiente Importado de Insumos Comercializáveis e Coeficiente Importado de
Insumos Totais por Agrupamento Tecnológico: 2003 e aumento entre 2003 e 2008 em pontos
percentuais – a preços de 2000 (encadeado)

Fonte: Elaboração própria a partir das matrizes de insumo-produto estimadas com os dados das Contas Nacionais do IBGE.

Algumas outras considerações sobre o coeficiente importado merecem ser registradas. Em
primeiro lugar, como já mencionado, houve um aumento generalizado na proporção dos insumos
importados, e os maiores aumentos ocorreram nos setores de maior intensidade tecnológica. As
explicações para esse processo passam necessariamente, não só pela perda de competitividade sistêmica
15

Em 2010, os dados da revista Exame Maiores e Melhores, que englobam uma amostra com as 500 maiores empresas,
mostraram que cerca de 45% das receitas de vendas estava sob controle estrangeiro; esse percentual eleva-se bruscamente nas
indústrias de MAT-AT.
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da indústria doméstica (GONÇALVES, 2011), mas também, por fatores “externos”. A crescente e muito
acirrada competição internacional enfrentada pelas empresas nos últimos tempos é reflexo de fatores que
retroalimentam aquele processo e têm diferentes origens: i) tecnológica, tais como a diminuição dos
custos de transportes (HUMMELS, 2007) e a revolução da microeletrônica, sob o advento de um
renovado paradigma tecno-econômico fundamentado nas tecnologias da informação e comunicação
(FREEMAN e LOUÇÃ, 2001); ii) política, como a adoção de práticas liberalizantes descritas na
“cartilha” de Washington (RODRIK, 2002); iii) econômica, com o aumento do porte das empresas
(CHESNAIS, 1996), o estabelecimento de formas de concorrências consolidadas nas cadeias globais de
valores e o avanço da terceirização (GEREFFI, 1994; GEREFFI, HUMPHREY e STURGEON, 2005); iv)
social, com mudanças nos hábitos de consumo da população, consolidados pela hiper segmentação e
especializações dos mercados, das tecnologias e das cadeias de valores globais (PEREZ, 2010), além da
constituição de famílias paulatinamente menores; e v) cultural, através da difusão da internet e das redes
sociais, entre outros. Todos esses fatores aceleraram e contribuíram para um crescente desmembramento
das cadeias produtivas globais (HUMMELS et al, 2001; GEREFFI, 1999), onde a produção mundial está
cada vez mais desintegrada e, em contrapartida, o comércio se faz mais presente (FEENSTRA, 1998).
Uma segunda observação é relativa à constatação de que nove setores apresentaram CIIC superior
a 40% em 2008 (vide no anexo o Gráfico A.1). Esse fato é muito preocupante porque são setores de alto
dinamismo tecnológico. Em geral, a produção de MAT-AT é extremante complexa e nenhum país é autosuficiente em todas etapas da cadeia de valor nesses setores. Por isso, é natural que o coeficiente de
importação dessas atividades seja maior. Entretanto, alguns deles estão em níveis muito elevados e
crescendo, já próximos de países que são tomados pela literatura como exemplos de “maquiladores”16.
Em termos comparativos, podemos considerar que o Brasil já atua como “maquilador” em alguns
produtos dentro dos setores que apresentaram maior CIIC. Em 2008, dois setores (‘máquinas para
escritório e equipamentos para informática’ e ‘material eletrônico e equipamentos de comunicações’)
apresentaram o CIIC acima de 60%. Assim, parte produtos são produzidos em operações tipo ‘maquilas’.
O terceiro comentário é a constatação de que muitos setores já apresentavam o CIIC elevado em
2003, fruto provável da reestruturação industrial ocorrida nos anos noventa do século passado. Na
segunda metade dessa década, houve substituição de fornecedores nacionais por estrangeiros, pois,
enquanto a produção industrial manteve-se praticamente estável, o coeficiente de penetração das
importações aumentou sensivelmente (BRITTO, 2003, p 69).
No período recente, alguns fornecedores locais com maiores margens de lucro puderam sobreviver
momentaneamente, pois adotaram estratégias defensivas de diminuição da capacidade produtiva e
aumento da importação de componentes, partes e peças para atuar, estritamente, como montadores ou
revendedores de produtos fabricados no exterior. No entanto, aqueles fornecedores que já esgotaram as
possibilidades dessas estratégias são substituídos por fornecedores estrangeiros. Além da transferência de
valor adicionado – rendas geradas pelas atividades diretas e indiretas – para o exterior, o aniquilamento de
um fornecedor doméstico acarreta a extinção não apenas de capacidades produtivas, mas, principalmente,
o desperdício de uma série de capacidades inovativas, organizacionais e de gestão e de conhecimentos
tecnológicos acumulados ao longo dos anos, aspectos que os nossos indicadores não são capazes de
captar. As capacidades e conhecimentos perdidos pela indústria local, dificilmente poderão ser
recuperados se o cenário macroeconômico não se reverter, pois requer um tempo não desprezível para que
sejam resgatados os aprendizados do tipo “fazendo” (ARROW, 1962), “usando” (ROSENBERG, 1982),
“interagindo” (LUNDVALL, 1988), “pesquisando”, entre outros17.
16

Tanto o México - um caso de progressão industrial fracassado (CRUZ ET AL, 2011) - quanto a China - um caso típico de
sucesso (KOOPMAN, WANG E WEI, 2008) - apresentam uma proporção “maquiladora” substantiva. O conteúdo estrangeiro
embutido nas exportações chinesas foi de aproximadamente 50% para os anos 1997, 2002 e 2006; o valor adicionado
doméstico das exportações mexicanas de manufaturados foi de apenas 33,8% para o ano de 2003 e similar para 2006, ou seja,
dois terços das exportações de manufaturados mexicanas não foram produzidos internamente. No México, por exemplo, as
indústrias de ‘computadores e equipamentos periféricos’, ‘equipamentos de vídeo e áudio’ e ‘equipamentos de comunicação’
apresentaram conteúdo doméstico nas exportações dos respectivos setores de apenas 9,1%, 13,5% e 16%, respectivamente, ou
seja, mais de 80% do valor das exportações é conteúdo estrangeiro.
17
Para uma resenha dos tipos de aprendizados tecnológicos, vide Queiroz (2006).
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4. Coeficiente Importado da Demanda Final
Uma das vantagens do emprego das matrizes de insumo-produto está na possibilidade de separar
os bens intermediários dos bens finais, sejam eles importados ou nacionais. Se a seção anterior analisou
os bens intermediários, esta abordará os bens finais. Para esse fim, definimos o coeficiente importado da
demanda final (CIDF) como a participação dos bens acabados importados no total de bens acabados
demandados do Brasil. O cálculo deste indicador guarda relação com as definições utilizadas acima:

O denominador do CIDF inclui bens demandados por residentes brasileiros (consumo das famílias
e do governo e a FBCF) e estrangeiros (exportações brasileiras). Assim, uma elevação do CIDF é um
indicativo de perda de competitividade da produção industrial doméstica.
Os resultados obtidos para esse indicador também são preocupantes, especialmente para os setores
de maior conteúdo tecnológico (Gráfico 5). Entre 2003 e 2008, o CIDF da indústria de transformação
brasileira avançou 7,4 p.p. e passou de 8,9% para 16,3%. Os aumentos desse indicador foram, mais uma
vez, generalizados por toda a indústria brasileira. Embora as indústrias de BT-MBT apresentem um baixo
CIDF, o crescimento no período também ocorreu a taxas elevadas fazendo com que o índice mais que
dobrasse na maioria desses setores.
Gráfico 5 - Coeficiente Importado da Demanda Final Brasileira (somente bens acabados prontos
para o consumo das famílias, governo, FBCF e exportações) por agrupamentos tecnológicos e
divisão CNAE 1.0: 2003 e aumento entre 2003 e 2008 em pontos percentuais – a preços de 2000
(encadeado)

Fonte: Elaboração própria a partir das matrizes de insumo-produto estimadas com os dados das Contas Nacionais do IBGE.

A elevação do CIDF foi ainda maior nas indústrias de MAT-AT, tendo alcançado 27,4% em 2008 –
avanço de 9,6 p.p. em relação ao ano de 2003. Cerca de R$5,5 de cada R$10 “consumidos” pela demanda
final brasileira (que incluem as exportações) de equipamentos eletrônicos (CNAE 32) e equipamentos
médico-hospitalares e instrumentos de precisão (CNAE 33) foram importados. Nos casos de máquinas
para escritório e equipamentos de informática (CNAE 30) e máquinas e equipamentos (CNAE 29), foram

12
adquiridos, no estrangeiro, R$4,5 e R$3, respectivamente, para cada R$10 destinados à demanda final. Se
considerarmos a discussão da seção anterior, que mostra que os bens produzidos no país contêm uma
parcela expressiva de insumos importados, o cenário para a indústria do país torna-se ainda mais
perverso.
Como a demanda final brasileira aumentou substantivamente no período analisado, duas situações
podem ter ocorrido, dependendo do setor de atividade. A primeira, como mencionado na primeira seção
deste artigo, é que as importações estão complementando a oferta nacional diante do descompasso entre
as estruturas de oferta e de demanda. A segunda possibilidade, mais grave por ser de cunho estrutural, é
que parte da produção nacional está sendo substituída por oferta estrangeira. A estratégia varia conforme
o setor, mas entre 2000 (ou 2003) e 2008, tendo em vista que o valor adicionado e o emprego aumentaram
praticamente para todos os setores da indústria de transformação, é muito provável que tenha
predominado a estratégia de complementaridade.
Segundo a Tabela 2 (coluna B e G), para 2003 e 2008, a produção manufatureira brasileira
aumentou em 23,9%. Essa Tabela decompõe a produção entre nacional (colunas C e D) e importada
(colunas E e F) aplicando o CIIT – impactos direto e indiretos – sobre o consumo intermediário18. Os
resultados mostram que se a fatia da produção industrial nacional elevou-se em 17,1%, passando de 84,6
(coluna C) para 99,1 (coluna D), a participação das importações cresceu de forma mais acentuada, de 15,4
(coluna E) para 24,8 (coluna F), ou seja, 61,1%. Ao se considerar que do crescimento total de 23,9%
(coluna G) da produção manufatureira no período, 14,5 p.p. (coluna H) foram produção de empresas
estabelecidas no país, e 9,4 p.p. (coluna I) decorrem de importações, podemos afirmar que o valor da
produção manufatureira, sob responsabilidade nacional, elevou-se em 60,7% (coluna J), e os restantes
39,3% foram contribuição estrangeira (coluna K). Nesse sentido, aproximadamente 40% do crescimento
da produção da indústria de transformação nacional foram absorvidos por indústrias no estrangeiro. A
Tabela 2 também indica que a estratégia de complementaridade predominou sobre a de substituição, uma
vez que a produção nacional cresceu concomitante às importações.
No caso das indústrias de MAT-AT, tomadas em conjunto, novamente o cenário é preocupante: a
produção industrial cresceu em 40,4% (muito acima da indústria de transformação), mas quase metade
desse porcentual (18,1 p.p) foi produzido no exterior. Em especial, para os setores de máquinas de
escritório e equipamentos de informática (CNAE 30), material eletrônico e equipamentos de
telecomunicação (CNAE 32) e outros equipamentos de transportes (CNAE 35), o crescimento foi
majoritariamente sustentado pelas importações. Assim, como nos demais indicadores, já examinados
anteriormente, os impactos sobre essa categoria de produtos parecem ter sido mais perversos.
Também se constata o encolhimento – redução absoluta – da produção local de alguns setores da
BT-MBT, substituída por importações. Este é o caso dos setores de artigos de vestuário (CNAE 18), couro
e calçados (CNAE 19) e produtos de madeira (CNAE 20) que apresentaram crescimento negativo da
produção local frente à variação positiva das compras externas.
Há também casos em que as importações das indústrias de média-baixa tecnologias sustentaram o
crescimento recente dessas atividades. Nos setores de refino de petróleo (CNAE 23) e de artigos de
borracha (CNAE 25), por exemplo, as importações cresceram à frente da produção local.
Quatro setores – “artigos de vestuário e acessórios” (CNAE 18), “artefatos de couro e calçados”
(CNAE 19), “produtos de madeira; exclusive móveis” (CNAE 20) e “material eletrônico e equipamentos
de comunicações” (CNAE 32) – apresentaram redução absoluta da produção manufatureira nacional (e
queda do valor adicionado). Esse fato indica que a substituição superou a complementaridade, ou seja,
esses setores enfrentaram desindustrialização no sentido absoluto do termo. Embora o emprego nesses
casos tenha se elevado modestamente, ele pode ter se concentrado em atividades intensivas em mão de
obra, como a de montagem.
Assim, se os nossos indicadores espelham parte significativa da realidade recente da indústria do
país, duas constatações podem ser feitas. A primeira é que não há um processo generalizado de
desindustrialização, pois, em média, cerca de 60% do crescimento foi sustentado pela produção local. No
18

Ressaltando, mais uma vez, que consideramos o valor adicionado como totalmente nacional, mesmo que seja em operações
de montagem ou revenda comercial.
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entanto, outras evidências permitem concluir que há um número expressivo de atividades econômicas que
estão promovendo a substituição – absoluta ou relativa – da produção local por bens importados,
especialmente em alguns setores de maior intensidade tecnológica e intensivos em trabalho, mas não só.
Em suma, a segunda verificação impõe ressalvas importantes às condições de existência da primeira.
Como estamos tratando de um fenômeno em curso, se não houver mudanças no ambiente
macroeconômico, as tendências parecem apontar na direção de que a segunda condição deverá
predominar sobre a primeira. Neste caso, mesmo que não haja um processo de redução absoluta da
manufatura local – algo pouco provável de forma generalizada – de “reprimarização” ou “especialização
regressiva”, haverá um “esgarçamento” do tecido industrial, ou seja, uma indesejável insuficiência na
complexidade dos vínculos e das atividades econômicas que poderiam vigorar no país em outras
circunstâncias. Talvez algumas das divergências no debate atual sobre desindustrialização possam ser
explicadas pelas duas conclusões acima, aparentemente antagônicas, mas absolutamente complementares
para a compreensão das atuais transformações da indústria brasileira.
Tabela 2 - Valor da Produção da Indústria de Transformação Brasileira em 2003 e 2008:
Decomposição entre o Conteúdo Nacional (NAC) e o Conteúdo Importado (IMP) – 2003 =100
Código Cnae Nom enclatura

Produção

Produção

Total

Nacional

A

Produção

contribuição para o crescimento
entre 2003 e 2008
Volume (em pontos
%
(soma=100%)
Importada
percentuais)

15

Alimentos e Bebidas

16

Produtos do fumo

17

Têxteis

18

Artigos do vestuário e acessórios

19

Artefatos de couro e calçados

20

Produtos de madeira - exclusive móveis

C
D
E
F
G
H
2003 2008 2003 2008 2003 2008 Total Nac
100 115,1 90,9 103,6 9,1 11,5 15,1
12,7
100 108,8 90,7 96,5 9,3 12,3 8,8
5,9
100 124,3 87,4 103,6 12,6 20,7 24,3
16,2
100 102,0 91,1 87,5 8,9 14,5 2,0
-3,6
100 94,4 88,7 79,6 11,3 14,8 -5,6
-9,1
100 87,1 92,1 78,3 7,9
8,8 -12,9 -13,8
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Celulose e produtos de papel

100

122,8 87,3 101,7 12,7

21,0

22,8

14,4

8,4

63,2

36,8

22

Jornais, revistas, discos

100

115,6 90,8 102,9

9,2

12,7

15,6

12,1

3,5

77,8

22,2

23

Refino de Petróleo

100

114,9 80,5

85,7

19,5

29,2

14,9

5,2

9,7

34,9

65,1

24

Química

100

112,5 78,9

83,0

21,1

29,5

12,5

4,1

8,4

32,8

67,2

25

Artigos de borracha e plástico

100

119,5 76,3

82,8

23,7

36,7

19,5

6,5

12,9

33,4

66,6

26

Minerais não-metálicos

100

128,5 88,1 108,5 11,9

20,0

28,5

20,4

8,1

71,5

28,5

27

Metalúrgica básica
Produtos de metal - exclusive máquinas e
equipamentos
Máquinas e equipamentos

100

110,7 83,6

16,4

20,6

10,7

6,6

4,2

61,0

39,0

100

124,2 87,3 101,9 12,7

22,3

24,2

14,6

9,6

60,3

39,7

100

149,3 84,0 116,8 16,0

32,5

49,3

32,9

16,5

66,6

33,4

Máquinas para escritório e equipamentos
de
informática
Máquinas,
aparelhos e materiais elétricos

100

270,8 65,8 143,7 34,2 127,0 170,8

77,9

92,8

45,6

54,4

100

136,1 82,9 104,7 17,1

31,4

36,1

21,8

14,3

60,5

39,5

100

113,7 73,5

26,5

41,6

13,7

-1,4

15,1

-10,3

110,3

33

Material eletrônico e equipamentos de
comunicações
Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar,

100

134,5 86,5 112,8 13,5

21,7

34,5

26,3

8,2

76,2

23,8

34

medida e óptico
Automobilística

100

169,1 79,1 121,7 20,9

47,4

69,1

42,6

26,5

61,6

38,4

35

Outros equipamentos de transporte

100

176,3 82,6 117,4 17,4

58,9

76,3

34,8

41,5

45,6

54,4

Móveis e produtos das indústrias diversas

100

120,1 87,6 100,7 12,4

19,4

20,1

13,1

7,1

65,0

35,0

100

123,9 84,6

99,1

15,4

24,8

23,9

14,5

9,4

60,7

39,3

100

115,2 86,9

96,7

13,1

18,5

15,2

9,7

5,5

64,0

36,0

100

140,4 79,5 101,8 20,5

38,6

40,4

22,3

18,1

55,2

44,8

1.0

28
29
30
31
32

36-37

Indústria de Transform ação
15-37
15-23; 25-28 Indústria de Baixa e Média-Baixa
Tecnologia
Indústria de Alta e Média-Alta
24; 29-35
Tecnologia
C+E=A; D+F=B;
C=A-E; D=B-F; G=B-A;

B

90,1

72,0

I

J

K

Imp

Nac

Imp

2,4

84,2

15,8

3,0

66,4

33,6

8,1

66,5

33,5

5,6

-184,2

284,2

3,6

163,8

-63,8

0,9

106,9

-6,9

Nota:
H=D-C; I= F-E; J=H÷G; K=I÷G.
Fonte: Elaboração própria a partir das matrizes de insumo-produto estimadas com os dados das Contas Nacionais do IBGE.

Após 2008, especialmente no biênio 2010 e 2011, o quadro descrito acima parece ter se agravado.
Como os dados das Contas Nacionais Anuais estão disponíveis somente até o ano de 2009, não temos
como quantificar os coeficientes importados para 2010 e 2011. No entanto, algumas inferências, a partir
de dados de fontes oficiais, indicam que no período posterior a 2008, especialmente em 2010 e 2011,
houve substituição da produção industrial nacional pela importada: as importações aumentaram
substancialmente no último biênio – conforme os dados divulgados pelo Ministério da Indústria,
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Desenvolvimento e Comércio Exterior (MIDC) – e a produção industrial ficou estacionada19 no nível de
2008 - vide Gráfico 1. Em suma, desindustrialização em termos absolutos.
5. Conteúdo Estrangeiro da Demanda Final Brasileira
Esta seção examina conjuntamente os dois indicadores anteriores – CIIT e CIDF – e procura
responder a seguinte pergunta: no período compreendido entre 2003 e 2008, o conteúdo estrangeiro da
demanda final brasileira (CEDF) aumentou? Se o CEDF se elevou, significa que uma fatia maior da
demanda final não é realizada pela indústria doméstica, ou seja, exportamos empregos – junto com
crescimento econômico e seus impactos benéficos para a sociedade – que poderiam ser adicionados à
economia brasileira.
Para uma resposta positiva àquela questão acima, o conteúdo estrangeiro deve crescer de dois
modos: (1) elevação do coeficiente de insumos importados contido na produção industrial doméstica e (2)
acréscimo da parcela importada de bens acabados na demanda final brasileira. Assim, considera-se, nesta
seção, que a demanda final brasileira (ou doméstica) é composta por conteúdo nacional e conteúdo
estrangeiro.
Em 2003, a indústria de transformação nacional (conteúdo nacional) supriu 77,1% da demanda
final brasileira e, em 2008, esse percentual foi reduzido para 67%, ou seja, o conteúdo estrangeiro elevouse em 10,1 pontos percentuais (Gráfico 6). Assim, em 2008, um terço da demanda final brasileira era
abastecido por estrangeiros, seja de bens finais, seja de insumos importados incorporados aos bens finais
produzidos domesticamente.
Gráfico 6 - Conteúdo Estrangeiro na Demanda Final Brasileira por agrupamentos tecnológicos e
divisão CNAE 1.0, 2003 e aumento entre 2003 e 2008 – a preços de 2000 (encadeado)

Fonte: Elaboração própria a partir das matrizes do tipo insumo-produto estimadas com dados das Contas Nacionais do IBGE.
19

Os dados das Contas Nacionais Trimestrais divulgadas pelo IBGE (uma proxy das Contas Nacionais Anual) corroboram a
essa avaliação, pois o valor adicionado da indústria de transformação brasileira permaneceu, em 2010 e 2011, no mesmo nível
de 2008, assim como as informações similares encontradas nos dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIMPF) – também divulgada pelo IBGE até o mês de dezembro de 2011.
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No caso das indústrias de BT-MBT, em 2008, quatro quintos da demanda final foram supridos
pela produção industrial nacional (conteúdo nacional), isto é, um aumento de 4,5 p.p. do conteúdo
estrangeiro em relação a 2003. Entretanto, os aumentos foram superiores a 4,5 p.p. para 10 dos 14 setores
dessa categoria. A indústria de alimentos e bebidas foi uma das quatro que contribuíram para o conteúdo
estrangeiro não se elevar ainda mais, pois esse setor representa mais de 20% das indústrias de BT-MBT.
A menor competitividade da indústria nacional encontra-se nas indústrias de MAT-AT. Em 2008,
cerca de metade da demanda final foi abastecida pela produção estrangeira (conteúdo estrangeiro) – vide
Gráfico 6. Nesse ano, de cada R$10 gastos com automóveis, produtos químicos ou máquinas e materiais
elétricos vendidos no Brasil, R$4 foram produzidos no exterior. Essa relação sobe para R$4,5 nas
indústrias de máquinas e equipamentos e outros equipamentos de transporte, se eleva para R$6 na de
aparelhos e instrumentos médicos-hospitalares e chega a R$7 nas de informática-eletrônicos (máquinas
para escritório e equipamentos de informática; material eletrônico e equipamentos de comunicações). Nos
últimos três setores, a indústria nacional certamente difere muito pouco de uma típica indústria
maquiladora. Nos demais setores, parte expressiva da produção industrial doméstica também atua como
montadora de componentes/insumos importados e/ou representante comercial e altera somente o
rótulo/etiqueta/marca.
Tabela 3 - Demanda Final da Indústria de Transformação Brasileira em 2003 e 2008: Decomposição
entre o Conteúdo Nacional (NAC) e o Conteúdo Importado (IMP) – 2003 =100
Código Cnae Nom enclatura

Demanda

Demanda
Final

Final Total
1.0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36-37

Alimentos e Bebidas
Produtos do fumo
Têxteis
Artigos do vestuário e acessórios
Artefatos de couro e calçados
Produtos de madeira - exclusive móveis
Celulose e produtos de papel
Jornais, revistas, discos
Refino de Petróleo
Química
Artigos de borracha e plástico
Minerais não-metálicos
Metalúrgica básica
Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos
Máquinas e equipamentos
Máquinas para escritório e equipamentos de informática
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos
Material eletrônico e equipamentos de comunicações
Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico
Automobilística
Outros equipamentos de transporte
Móveis e produtos das indústrias diversas

Indústria de Transform ação
15-37
15-23; 25-58 Indústria de Baixa e Média-Baixa Tecnologia
Indústria de Alta e Média-Alta Tecnologia
24; 29-35

Nacional

Demanda

contribuição para o crescimento
entre 2003 e 2008
Volume (em pontos
%
Importada
percentuais)
(soma=100%)
Final

A

B

C

D

I

J

K

2008
116,5
113,8
171,0
107,6
103,7
64,6
151,0
114,6
126,8
137,7
132,1
177,3
110,9
131,3
182,8
309,1
176,9
165,5
181,5
192,0
227,1
131,5

2003
88,8
70,7
84,5
90,3
87,8
92,0
85,4
90,3
77,6
66,8
70,9
87,0
83,6
83,1
67,1
38,5
66,7
51,1
52,7
74,2
73,7
85,0

2008
101,7
73,4
130,6
88,8
83,4
57,8
119,3
101,2
91,3
83,0
80,6
146,1
90,3
95,6
100,1
89,3
105,4
47,4
72,2
116,4
119,3
102,3

E
F
G
2003 2008 Total
11,2 14,8 16,5
29,3 40,4 13,8
15,5 40,4 71,0
9,7 18,8 7,6
12,2 20,3 3,7
8,0
6,8 -35,4
14,6 31,7 51,0
9,7 13,4 14,6
22,4 35,5 26,8
33,2 54,7 37,7
29,1 51,5 32,1
13,0 31,2 77,3
16,4 20,6 10,9
16,9 35,7 31,3
32,9 82,7 82,8
61,5 219,8 209,1
33,3 71,6 76,9
48,9 118,1 65,5
47,3 109,3 81,5
25,8 75,7 92,0
26,3 107,8 127,1
15,0 29,2 31,5

H

2003
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Nac
13,0
2,7
46,1
-1,5
-4,4
-34,2
33,8
10,9
13,7
16,2
9,6
59,0
6,7
12,5
33,0
50,8
38,7
-3,7
19,5
42,2
45,6
17,4

Imp
3,6
11,1
24,9
9,0
8,1
-1,2
17,1
3,7
13,1
21,5
22,5
18,3
4,2
18,8
49,8
158,3
38,2
69,2
62,0
49,9
81,5
14,2

Nac
78,4
19,8
64,9
-19,4
-119,9
96,5
66,4
74,8
51,0
43,0
30,0
76,4
61,4
39,8
39,8
24,3
50,3
-5,6
23,9
45,8
35,9
55,1

Imp
21,6
80,2
35,1
119,4
219,9
3,5
33,6
25,2
49,0
57,0
70,0
23,6
38,6
60,2
60,2
75,7
49,7
105,6
76,1
54,2
64,1
44,9

100
100
100

144,3 77,1
120,0 84,4
181,4 65,4

96,6
95,9
95,5

22,9
15,6
34,6

19,6
11,5
30,1

24,7
8,6
51,3

44,2
57,3
36,9

55,8
42,7
63,1

47,7
24,1
85,9

44,3
20,0
81,4

Nota: C+E=A; D+F=B; C=A-E; D=B-F; G=B-A; H=D-C; I= F-E; J=H÷G; K=I÷G.
Fonte: Elaboração própria a partir das Matrizes de Insumo-Produto Estimadas e das Tabelas de Recursos e Usos do IBGE.

Para examinar com mais detalhes os componentes da demanda final da indústria de transformação
brasileira, apresentamos a Tabela 3 (de estrutura similar a Tabela 2), que distingue a demanda final entre
nacional e importada. Essa Tabela mostra que mais da metade do crescimento da demanda final ocorrida
entre 2003 e 2008 foi suportada pela indústria estrangeira. Na indústria de transformação e nas duas
agrupações de produtos de BT-MBT e de MAT-AT, 55,8%, 42,7% e 63,1%, respectivamente, do
crescimento total da demanda final brasileira foram sustentados por produção estrangeira. Como já
mencionado, em alguns setores a contribuição nacional (conteúdo nacional) foi negativa, o que significa
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que a cada nova compra realizada no varejo ou atacado por um consumidor brasileiro ou estrangeiro
(especificamente para o caso das exportações), cada vez menos esse produto contém valor gerado no
Brasil. Assim, os empregos e crescimento econômico que poderiam ser gerados no Brasil foram
transferidos para o exterior. O problema é que essa realidade esgarça, desarticula e quebra as cadeias
produtivas nacionais.
6. Conclusões
Neste artigo procuramos fundir a abordagem do comércio exterior com a da produção
manufatureira doméstica para aprofundar o debate sobre desindustrialização, que no Brasil se concentra
sobremaneira na queda de participação relativa da indústria de transformação no PIB. Nessa perspectiva,
o exame a partir do tradicional coeficiente de penetração das importações não permitiu comprovar
que houve desindustrialização, apesar da elevação substantiva desse indicador em praticamente todos os
setores industriais no período recente. O CPI apresenta alguns aspectos que confundem o diagnóstico de
desindustrialização, como, por exemplo, o fato de os bens finais e bens intermediários serem tratados em
conjunto. Na busca por um resultado mais elucidativo, decompomos e avaliamos o valor da produção em
‘consumo intermediário’ e ‘valor adicionado’.
Para o consumo intermediário foram desenvolvidos dois indicadores: coeficiente importado de
insumos comercializáveis (CIIC) – o qual envolve somente bens que sofrem concorrência no comércio
internacional – e o coeficiente importado de insumos totais (CIIT) – que incorpora os insumos
comercializáveis e os não-comercializáveis. Consideramos o primeiro coeficiente mais apropriado para
medir a participação estrangeira incorporada em um bem produzido no Brasil, já que ele capta,
essencialmente, os bens com os quais o país compete com outras nações. Em comparação com o CPI,
como esperado, o CIIC apresentou maior magnitude, sugerindo que alguns - embora ainda poucos setores industriais (alta tecnologia) já estão próximos de atuar como maquiladores no sentido
tradicional do termo - cerca de 60% (ou mais) de insumos comercializáveis utilizados na produção do
bem são importados. Assim, como diagnosticado por Gonçalves (2011) e Protec (2012), se o país não
havia consolidado as indústrias de alta tecnologia até o fim dos anos 1990, no presente século está
retrocedendo nesse processo.
Além da metodologia inovadora para os indicadores propostos, desenvolvemos outro método novo
que permitiu captar se as importações estavam complementando e/ou substituindo a produção industrial
doméstica entre 2000 (ou 2003) e 2008. Assim, decompomos a produção industrial brasileira em duas:
‘conteúdo importado ou estrangeiro’ e ‘conteúdo nacional’ da produção industrial brasileira. Entre 2003 e
2008, aproximadamente 40% do crescimento da produção da indústria de transformação doméstica foram
absorvidos por indústrias no estrangeiro. Nesse sentido, a estratégia de complementaridade
predominou sobre a de substituição dado que a produção nacional cresceu de modo concomitante às
importações.
No caso das indústrias de média-alta e alta tecnologia tomadas em conjunto, o cenário é
novamente preocupante, uma vez que a produção industrial cresceu 40,4% (muito acima da indústria de
transformação), mas quase metade desse crescimento (18,1 pontos percentuais) foi produzido no exterior.
Assim como nos demais indicadores já examinados anteriormente, os impactos sobre essa categoria de
produtos parecem ter sido mais perversos.
Em relação a alguns setores de média-baixa e baixa tecnologia, também se constata o
encolhimento – redução absoluta – da produção local, substituída por importações, caso dos setores
tradicionais – artigos de vestuário, couro e calçados e produtos de madeira –, que apresentaram
crescimento negativo da produção local frente à variação positiva das compras externas. Além disso, há
casos em que as importações das indústrias de média-baixa tecnologia sustentaram majoritariamente o
crescimento recente dessas atividades – por exemplo, nos setores de refino de petróleo e de artigos de
borracha.
Uma parcela modesta dos setores industriais apresentou redução absoluta da produção nacional –
quatro de 22 setores que compõem a indústria de transformação. Nesses casos, a substituição superou a
complementaridade na indústria brasileira, ou seja, esses setores enfrentam desindustrialização no
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sentido absoluto do termo. Embora o emprego, nesses casos, tenha se elevado modestamente, as
ocupações podem ter se concentrado em atividades intensivas em mão de obra tais como a de montagem.
Assim, se os nossos indicadores espelham parte significativa da realidade recente da indústria do
país, duas constatações podem ser feitas. A primeira é que não há um processo generalizado de
desindustrialização absoluta, pois, em média, cerca de 60% do crescimento manufatureiro foi
sustentado pela produção genuinamente local. No entanto, outras evidências permitem concluir que há
um número expressivo de atividades econômicas que estão promovendo a substituição – absoluta ou
relativa – da produção local por bens importados, especialmente, em alguns setores de maior
densidade tecnológica e intensivos em trabalho, mas não só nesses setores. Em suma, a segunda
verificação impõe ressalvas importantes às condições de existência da primeira. Talvez algumas das
divergências do debate atual sobre desindustrialização possam ser explicadas por essas duas conclusões
aparentemente antagônicas, mas absolutamente complementares para a compreensão das atuais
transformações da indústria brasileira.
O mesmo procedimento para a produção manufatureira nacional foi realizado para a demanda
final brasileira, ou seja, foi fracionada em: ‘conteúdo estrangeiro e ‘conteúdo nacional’ da demanda final
brasileira. Entre 2003 e 2008 a demanda final brasileira cresceu 44,3%, isto é, um crescimento bem mais
expressivo que o da produção industrial local. Assim, uma parcela significativa dos bens acabados foi
importada e revendida diretamente para as famílias brasileiras. Na indústria de transformação e nos
grupos de produtos de ‘baixa e média-baixa’ e de ‘alta e média-alta’ tecnologias, o crescimento da
demanda final brasileira – 55,8%, 42,7% e 63,1%, respectivamente – foi sustentado pela produção
estrangeira. Se nos anos 1990 o Brasil cresceu pouco em razão da demanda final acanhada, nos anos 2000
o Brasil cresceu abaixo do seu potencial porque a maior parte da demanda doméstica foi capturada por
fornecedores estrangeiros. Nesse sentido, nos anos 2000, o Brasil aproveitou pouco de uma janela de
oportunidade ímpar aberta para o país.
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ANEXO
Gráfico A.1 - Coeficiente Importado de Insumos Comercializáveis (C) e Coeficiente Importado de
Insumos Totais (T) por divisão CNAE 1.0: 2003 e aumento entre 2003 e 2008 em pontos percentuais
– a preços de 2000 (encadeado)

Fonte: Elaboração própria a partir das matrizes de insumo-produto estimadas com os dados das Contas Nacionais do IBGE.

