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“Impossibilidade da generalização das formas de consumo que prevalecem no centro 

do capitalismo. O desenvolvimento econômico – a ideia de que povos pobres podem algum dia 

desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos – é simplesmente irrealizável. O 

desenvolvimento econômico é simplesmente um mito”.  

(Celso Furtado) 

“O brasileiro à toa na maré da última etapa do capitalismo.”  

(Rogério Sganzerla) 



4 
 

4 
 

 

Resumo 

Partindo de uma análise da relação entre o desenvolvimento econômico e a 

industrialização, nesse trabalho busca-se examinar o fenômeno da 

desindustrialização aplicado ao contexto brasileiro. Inicialmente é explicitada a 

conexão entre o setor industrial e o desenvolvimento, seguida por um panorama 

histórico do processo de industrialização no Brasil. Por fim, investiga-se a 

desindustrialização, seus conceitos, causas e consequências, e se ela é um 

fenômeno em curso no Brasil. A revisão bibliográfica e a análise de dados 

utilizadas sugerem que o Brasil sofre de uma desindustrialização precoce, em 

que há redução da participação do setor industrial antes que o país tenha 

desenvolvido plenamente esse setor. 

Palavras-chave: indústria, desindustrialização, desenvolvimento econômico, 

economia brasileira. 
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1 Introdução 

O mundo moderno, como o conhecemos, deve muito ao processo de 

industrialização iniciado pela Revolução Industrial inglesa do século XVIII. Foi 

por meio desse processo que a economia capitalista alcançou, por um lado, 

níveis de crescimento e desenvolvimento jamais antes vistos, e, por outro, 

consolidou e aprofundou desigualdades e um sistema de reprodução material 

baseado em relações de dependência, tanto no âmbito interno de uma região ou 

país, quanto nas relações internacionais (RODRIK, 2015; FURTADO, 1961; 

FURTADO, 1974). 

Apesar de a abordagem neoclássica tratar a questão do crescimento 

econômico com base em funções de produção agregada, nas quais não há 

grande diferença na relevância de setores específicos para o crescimento, 

evidências empíricas e históricas apontam para um destaque do setor industrial, 

especialmente de manufaturas, como propulsor desse processo (THIRLWALL, 

2002; CARVALHO E KUPFER, 2011; ESPOSITO, 2017). 

Considerando a indústria um setor de destaque, o “motor do crescimento”, 

como coloca Thirlwall (2002), torna-se relevante a análise do processo de 

desindustrialização e seu impacto na economia. A questão da 

desindustrialização tem sido amplamente debatida no cenário contemporâneo, 

desde o fenômeno da desindustrialização “positiva” ou “natural” presente em 

economias industrializadas e desenvolvidas, até a possibilidade de uma 

desindustrialização “precoce”, que aflige economias em desenvolvimento que 

não completaram seu processo de maturação industrial e já apresentam retração 

nesse setor. 

No Brasil, há discordâncias acerca da ocorrência de uma 

desindustrialização, com autores que contestam essa tese, apontando para 

indicadores que demonstram estabilidade ou até crescimento industrial 

(NASSIF, 2008; BONELLI E PESSOA, 2010) e outros que afirmam existir um 

processo em curso de perda da importância relativa do setor, além de rupturas 

na estrutura de produção e aumento no gap tecnológico em relação ao exterior 

(PALMA, 2005; OREIRO E FEIJÓ, 2010; CARVALHO E KUPFER, 2011). Essas 

divergências em muito se devem a diferenças teóricas, metodológicas e 

conceituais. É, apesar de ressalvas em relação às causas, relativo consenso que 
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a indústria tem perdido sua relevância na economia brasileira, desde a década 

de 1980, e mesmo os que não consideram a desindustrialização um processo 

que já está ocorrendo, a veem como um potencial risco. 

Esta pesquisa, portanto, busca analisar a importância relativa da indústria 

no desenvolvimento econômico brasileiro, buscando contextualizar as 

particularidades da condição de subdesenvolvimento subjacente à formação 

econômica do país e como se manifesta o processo específico de 

desindustrialização presente nesse cenário, com base em uma revisão histórica 

e teórica das relações entre o crescimento do setor e o desenvolvimento, tal 

como uma análise do comportamento de indicadores relevantes.  

2 O papel do setor industrial no desenvolvimento (e no 

subdesenvolvimento) 

 

O propósito da teoria do desenvolvimento econômico, tal como 

estabelecido por Furtado (1961), é o de “explicar, numa perspectiva 

macroeconômica, as causas e o mecanismo do aumento persistente da 

produtividade do fator trabalho e suas repercussões na organização da produção 

e na forma como se distribui e se utiliza o produto social” (p.20). O autor ressalta 

a necessidade de compatibilizar dois planos de análise: o plano abstrato, em que 

o esforço explicativo do processo de crescimento se concentra na elaboração de 

modelos que fazem uma simplificação controlada de fenômenos reais, e o plano 

histórico, que confronta a abstração da modelagem com a realidade histórica 

com o objetivo de apurar sua eficácia. 

O desenvolvimento é definido como o processo que leva a um nível de 

produtividade cujas possibilidades de aumento, considerando que não há 

ociosidade de fatores, residem na introdução de novas tecnologias (Furtado, 

1961). Um longo período de crescimento econômico, em que há ressaltado 

aumento da produtividade média, imprescindível ao crescimento do excedente, 

de forma a estimular o incremento dos investimentos e a diversificação da planta 

produtiva (CANO, 2012). Economias subdesenvolvidas, portanto, se 

caracterizam pela insuficiente e/ou ineficiente alocação de fatores, com ênfase 

no excesso do fator trabalho em relação ao capital e pela potencialidade de um 

incremento de produtividade por meio da mera implantação de técnicas já 
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existentes, sem necessariamente recorrer à inovação. Segundo Furtado (1961), 

o processo de desenvolvimento no contexto capitalista obedece a seguinte 

estrutura: 

Primeiramente aparecem os fatores exógenos provocando a 

criação ocasional ou permanente de um excedente de produção. 

O excedente permanente, conforme vimos, acompanhava o 

sistema de escravidão. Em segundo lugar está a apropriação 

desse excedente por grupos minoritários, o que provoca 

elevação do nível do consumo desses grupos e a consequente 

necessidade de diversificá-lo. Em terceiro lugar estão os 

padrões mais altos do consumo dos grupos minoritários abrindo 

a possibilidade e mesmo criando a necessidade do intercâmbio 

com outras comunidades. Em quarto lugar está o intercâmbio, 

que possibilita a especialização geográfica e a maior divisão do 

trabalho, com consequente aumento de produtividade nas 

comunidades que dela participam. Em quinto lugar está a 

concentração da riqueza, possibilitada pelo intercâmbio. 

Finalmente, surge a possibilidade de incorporar ao processo 

produtivo os recursos acumulados pelos comerciantes, pois era 

este o meio pelo qual os intermediários podiam aumentar a 

corrente de comércio, incrementando suas rendas. Ao 

transformar-se o excedente de produção em fonte de renda, o 

processo acumulativo tenderá a automatizar-se. (Furtado, 1961, 

p.104) 

O arranjo das circunstâncias de desenvolvimento e subdesenvolvimento 

ao redor do globo e ao longo da história estão relacionadas a como o capitalismo 

industrial surgiu, cresceu e se propagou. A origem do subdesenvolvimento 

associa-se à dinâmica das vantagens comparativas. Países pioneiros na 

industrialização estimularam internamente e protegeram essa atividade, na 

medida que os demais se especializaram em atividades em que o progresso 

técnico era diminuto ou que eram baseadas em recursos naturais não-

reprodutíveis (FURTADO, 1974; THIRLWALL, 2002; CHANG, 2002). De acordo 

com Furtado (1974), a lei das vantagens comparativas “deixava na sombra, tanto 

a extrema disparidade na difusão do progresso nas técnicas de produção, como 

o fato de que o novo excedente criado na periferia não se conectava com o 

processo de formação de capital.” O excedente periférico era voltado apenas à 
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difusão de um modelo consumidor, paralelamente, a deterioração dos termos de 

troca ainda desloca uma fração dos ganhos de produtividade da periferia para o 

centro (SILVA, 2012). 

A lógica do subdesenvolvimento, portanto, aliena o processo produtivo 

dos padrões de consumo almejados pela sociedade. A dependência é uma 

característica implícita à condição de subdesenvolvimento, que antes se 

manifestava em importações, e passa a fazê-lo mediante a presença de 

subsidiárias de empresas estrangeiras em território nacional. A 

heterogeneização da dinâmica econômica interna reflete a relação centro-

periferia, gerando um procedimento interno de exploração e externo de 

dependência (ESPOSITO, 2017). Furtado (1974) chama de modernização, 

todavia dependente, essa importação de padrões de consumo apartada de um 

avanço proporcional da estrutura produtiva. Quanto mais amplo o processo de 

modernização, maior a pressão para que se expanda o excedente. A 

industrialização implantada em países subdesenvolvidos inicialmente produz 

bens simples que concorrem com os artesanais, não há uma malha industrial 

complexa. Em seguida, há um avanço que permite a produção de bens voltados 

à uma classe de consumidores “modernizados”. A tecnologia incorporada pelo 

setor não se relaciona com o nível de acumulação de capital alcançado pelo 

país, mas com o perfil da demanda do setor modernizado. 

O foco é em competir com os produtos estrangeiros pela predileção do 

consumo em detrimento do intuito de promover modificações perenes na 

estrutura produtiva, a fim de mitigar a participação do setor de subsistência na 

economia. Assim, tem-se um setor industrial capaz de alcançar níveis produtivos 

semelhantes aos de países desenvolvidos, que não obstante alija sua população 

geral dos benefícios de fato da condição de desenvolvimento (FURTADO, 1961). 

O subdesenvolvimento, então, caracteriza-se como “um conjunto de 

forças em interação”, que têm o potencial de propagarem-se no tempo. Através 

dessas forças, o capitalismo se sustenta e se dissemina de forma a manter uma 

mínima estabilidade nas estruturas sociais regionais (FURTADO, 1974). Não é 

uma etapa anterior ao desenvolvimento, que será naturalmente superada, mas 

um processo próprio que se iniciou com a inserção de países periféricos, como 

o Brasil, no mercado internacional capitalista. Na dinâmica do 
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subdesenvolvimento, relações estritamente capitalistas coexistem com 

estruturas mais arcaicas, de economia de subsistência, gerando um modelo de 

acumulação incapaz de promover homogeneização econômica e social. Países 

subdesenvolvidos tem a possibilidade, porém com bastante dificuldade, de se 

industrializarem de maneira expressiva (CANO, 2012; FURTADO, 1961; 

FURTADO, 1974).  

A industrialização, nas condições de dependência, de uma 

economia periférica requer intensa absorção de progresso 

técnico sob a forma de novos produtos e das técnicas requeridas 

para produzi-los. E na medida em que se avança essa 

industrialização, o progresso técnico deixa de ser o problema de 

adquirir no estrangeiro este ou aquele equipamento e passa a 

ser uma questão de ter ou não acesso ao fluxo de inovação que 

está brotando nas economias do centro. (Furtado, 1974, p.89) 

Uma vez que o crescimento em países periféricos ocorre por meio da 

absorção de tecnologias já existentes, Furtado (1961) aponta que “a 

transplantação dessas técnicas traz implícito, quase sempre, um subemprego 

estrutural de fatores”, que pode ser remediado através de um empenho de 

transformação da estrutura técnica, visando estabelecer uma indústria endógena 

de bens de produção. O papel da industrialização transcende a ideia de mero 

aumento da produção industrial, traduzindo-se como a formação de forças 

produtivas sistêmicas, pautadas no contexto nacional específico, isto é, o eixo 

dinâmico deve ser interiorizado, ordenado pelo mercado interno e pelos 

interesses da população local (SILVA, 2012). Idealmente, políticas industriais 

levariam a industrialização a se desenvolver mais do que outros setores, gerando 

ganhos de produtividade e estabelecendo uma estrutura produtiva que permita 

ao setor ser o mais autossuficiente possível. Se faz crucial a implantação de 

compartimentos de bens de capital e intermediários, intentando diversificar a 

pauta exportadora (CANO, 2018). Mollo e Takasago (2019) sumarizam: 

é preciso destacar que parte da vulnerabilidade externa de 

países emergentes como os nossos, como sempre destacaram 

os trabalhos desenvolvimentistas da Cepal, provém da 

necessidade de importações, sempre que a economia cresce, 

em particular aquelas decorrentes de contarmos com uma matriz 

tecnológica importada por não produzirmos internamente. 
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Ampliar a faixa de produção interna reduz tal vulnerabilidade, em 

particular se o nosso desenvolvimento for capaz de implementar 

uma matriz tecnológica mais compatível com nossas 

especificidades. (Mollo e Takasago, 2019, p.897) 

A teoria neoclássica de crescimento econômico é muito orientada pelo 

lado da oferta e por uma perspectiva agregada em relação aos diferentes 

setores, isto é, analisa todos como tendo igual peso. “No contexto dos modelos 

neoclássicos de crescimento a ocorrência ou não da desindustrialização é 

irrelevante (...) crescimento de longo prazo resulta da acumulação de fatores e 

do progresso tecnológico, sendo independente da composição setorial da 

produção” (OREIRO E FEIJÓ 2010). Portanto, uma unidade de valor adicionado 

teria, por essa perspectiva, o mesmo peso na economia, independendo se foi 

gerada pela indústria, agricultura ou serviços (PALMA, 2005; SILVA, 2014; 

HARTMANN ET AL, 2020).  

Na realidade, como aponta Thirlwall (2002), o crescimento agregado 

costuma acompanhar a tendência da taxa de crescimento do setor com 

características específicas de crescimento mais favoráveis em relação aos 

demais. Há um setor condutor do crescimento, o qual norteia os demais. 

Evidências empíricas e históricas apontam para uma posição de protagonismo 

da indústria nesse sentido. É o setor de maior dinamismo, efeitos de 

encadeamento, difusão de avanços tecnológicos e sofisticação da estrutura 

produtiva, características que impulsionam ganhos de produtividade, além de 

proporcionar relaxamento de restrições no Balanço de Pagamentos 

(THIRLWALL, 2002; LAMONICA E FEIJÓ, 2007; OREIRO E FEIJÓ, 2010; 

OREIRO E MARCONI, 2012; CANO, 2012; RODRIK, 2013; RODRIK, 2015; 

PEREIRA E CARIO, 2017; CANO, 2018; MOLLO E TAKASAGO, 2019; 

CARDOSO,2019; HARTMANN ET AL, 2020).  

O economista húngaro Nicholas Kaldor (1908 - 1986) foi um dos pioneiros 

a argumentar a favor da necessidade de uma análise setor-específica a fim de 

compreender o crescimento e o desenvolvimento econômico (THIRLWALL, 

2002). Com o intuito de explicar as divergências entre as taxas de crescimento 

dos países, Kaldor formulou algumas generalizações empíricas, ou 

simplesmente “leis”: 1) quanto mais rápido cresce o produto manufatureiro em 
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relação ao PIB, mais rápido cresce também o PIB; 2) a chamada lei de Kaldor-

Verdoorn, postula forte relação causal positiva entre o crescimento do produto 

industrial e o crescimento da produtividade da manufatura, como resultado de 

retornos de escala estáticos e dinâmicos; 3) a relação causal positiva entre a 

taxa de expansão do setor manufatureiro e o crescimento de produtividade fora 

desse setor, por conta da transferência de mão de obra de setores não-

manufatureiros para a manufatura (THIRLWALL, 1983; THIRLWALL, 2002; 

OREIRO E FEIJÓ, 2010; SILVA 2014). Kaldor associa a determinação do nível 

de crescimento da produção industrial não à oferta de trabalho, mas à demanda 

por exportações. Incrementos na demanda, expressa pelas exportações, geram 

um círculo virtuoso de crescimento, restrito pelo comportamento da Balança de 

Pagamentos (THIRLWALL, 1983; LAMONICA E FEIJÓ, 2007; MOLLO E 

TAKASAGO, 2019). 

Portanto, os determinantes do crescimento do setor manufatureiro, de 

acordo com Thirlwall (2002) que parte das leis de Kaldor, têm início com a 

demanda vinda da agricultura e, posteriormente, com o crescimento das 

exportações. Há uma relação entre o crescimento da produção de manufaturas 

e o crescimento da produtividade da economia como um todo, visto que, quando 

produção e emprego industriais se expandem, a mão de obra é atraída de 

setores com desemprego aberto ou disfarçado, isto é, quando não há relação 

entre emprego e produção, então a transferência de trabalho não vai diminuir o 

produto dos demais setores da economia. O incremento de produtividade pode 

também ser justificado pela existência de retornos crescentes dentro da 

indústria, tanto estáticos (relativos ao tamanho e à escala das unidades de 

produção) quanto dinâmicos (os retornos crescentes oriundos de progresso 

técnico induzido, learning by doing etc.) (LAMONICA E FEIJÓ, 2007; RODRIK, 

2015). A indústria majoritariamente produz bens comercializáveis e pode ser 

rapidamente integrada a redes de produção globais, facilitando transferências e 

absorção de tecnologia. Não se restringe à demanda doméstica, é um setor 

“tradable”. Mesmo quando a indústrias produzem apenas para o mercado 

interno, elas operam sob uma ameaça competitiva de produtos importados, 

exigindo avanços operacionais para que se mantenham eficientes. Essas 
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características não se apresentam na agricultura tradicional, serviços “non-

tradable”, e atividades informais (RODRIK, 2013; RODRIK, 2015). 

Há também, segundo a concepção neoclássica, a hipótese de que os 

países mais pobres tendam a rapidamente convergir aos níveis de 

desenvolvimento de países ricos quando tiverem acesso à tecnologia de ponta, 

advinda dos últimos, e respeitarem direitos de propriedade. Logo, os entraves ao 

desenvolvimento se resumem a economias fechadas e a decisões políticas 

vistas como equivocadas. Sanados esses problemas, o crescimento será 

autônomo, e as economias com acesso a tecnologias idênticas tenderão a um 

nível comum de renda. Porém, as experiencias reais de desenvolvimento 

tendem a contradizer esses supostos. Há tanto exemplos de regiões que 

falharam seguindo esse modelo, como a América Latina, quanto de países bem-

sucedidos aplicando medidas opostas, como os países asiáticos (HAUSMANN 

E RODRIK, 2002; RODRIK, 2013). 

Ademais, historicamente muitos dos países que pregam as “boas” 

políticas alcançaram seu nível de desenvolvimento adotando medidas que 

seriam consideradas “ruins”, como proteção à indústria nascente, tarifas sobre 

produtos importados e subsídios à exportação (CHANG, 2002). Revisão da 

literatura internacional recente acerca do tema, realizada por Aiginger e Rodrik 

(2020), encontra uma tendência de rejeição de ideias de “fundamentalismo de 

mercado”1 , associado ao Consenso de Washington, em economias em 

desenvolvimento. 

Países subdesenvolvidos apresentam gargalos que bloqueiam mudanças 

econômicas estruturais. O Estado, então, coloca-se como principal veículo de 

fomento da indústria, por meio de investimentos e políticas (CHANG, 2002; 

HAUSMANN E RODRIK, 2002; CANO, 2018; CARDOSO, 2019; MOLLO E 

TAKASAGO, 2019; HARTMANN ET AL, 2020). Os casos bem-sucedidos 

utilizaram uma combinação de políticas industriais e sociais, juntamente a 

estratégias de desenvolvimentos voltadas tanto para o interior quanto para o 

exterior. Mollo e Takasago (2019) realçam a significância do investimento como 

variável basilar de um crescimento inclusivo, especificidade representada por um 

 
1 Tradução livre. 
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maior potencial de geração de empregos e aumento de salários. O estímulo ao 

investimento depende da criação de “um ambiente institucional e 

macroeconômico propício, com estabilidade de preço e emprego.” A ação estatal 

pode manifestar-se por meio de políticas diretas de investimento voltadas aos 

setores mais promissores ou pela mediação e o incentivo aos investimentos 

privados. Ademais, é de grande importância a construção de capacidades 

tecnológicas, promovendo sociedades capazes de aprender e se mover na 

direção de indústrias mais sofisticadas (PALMA, 2005; HARTMANN ET AL, 

2020). Há demanda por governos proativos, que estabeleçam políticas 

holísticas, capazes de coordenar concomitantemente as necessidades de 

diversos setores da economia, buscando não cair em contradições intrasetoriais 

ou estabelecer objetivos de curto e longo prazo que se mostrem contraditórios 

(AIGINGER E RODRIK, 2020). Comparando as trajetórias industriais da Europa 

e da América Latina, Palma (2005) afirma: 

the major difference between Latin America and continental 

Europe is that, in the latter, the crucial transformations took place 

in industrial relations, the welfare State, public corporations, and 

so forth, whereas in Latin America, because these countries were 

hit by the new policies at a much lower level of income per capita, 

these new policies also obstructed their transition toward a more 

mature—that is, self-sustaining (in a Kaldorian sense) —form of 

industrialization. (Palma, 2005, p.91) 

Hartmann et al (2020) apontam que o desenvolvimento industrial pode ser 

atravancado por uma espécie de armadilha da renda média: economias 

baseadas em mão-de-obra barata e/ou abundância de recursos naturais, 

encontram obstáculos para realizar atividades esteadas em conhecimento 

(knowledge based) e com alto valor adicionado. Por um lado, a mão-de-obra já 

não é tão barata para competir no mercado de bens de menor valor agregado e 

por outro já foi conquistado um nível de sofisticação estrutural que viabiliza a 

competição no mercado de bens de maior valor agregado. Os autores enunciam 

a necessidade de realocação de trabalho de setores de baixa para setores de 

alta produtividade, ou seja, de setores agrícolas para a manufatura e depois para 

serviços mais sofisticados.  
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Carvalho e Kupfer (2011) destacam a relação entre mudança estrutural – 

configurada pela inovação tecnológica e diversificação da estrutura produtiva – 

e desenvolvimento econômico. Os autores explanam a trajetória natural do 

desenvolvimento em dois estágios: o aumento da diversificação até um certo 

nível de renda per capita é seguido de um aumento da concentração setorial a 

partir desse ponto. O ponto de inflexão corresponde a um nível relativamente 

elevado de renda per capita, traduzindo-se na tendência à especialização em 

atividades já consolidadas, cuja propensão é de que sejam menos tecnicamente 

sofisticadas em países em desenvolvimento. Conclui-se que a especialização é 

consequência e não causa do desenvolvimento, isto é, a diversificação, e não a 

especialização, que levou países desenvolvidos a alçarem tal condição.  

O desenvolvimento está associado ao fomento de setores específicos, 

não podendo depender meramente das vantagens comparativas naturais da 

economia. Países precisam sofisticar sua estrutura produtiva para alcançar 

níveis mais altos de crescimento econômico e de bem-estar social. A habilidade 

de produzir bens menos ubíquos e mais baseados em conhecimento é associada 

a níveis superiores de renda e novas oportunidades de diversificação (CHANG, 

2002; OREIRO E FEIJÓ, 2010; HARTMANN ET AL, 2020; THIRLWALL, 2002). 

Essas vantagens comparativas não são necessariamente condições estáticas e 

imutáveis, um país pode transformar seu sistema de produção com o objetivo de 

alterar suas especialidades e se tornar fortemente competitivo em uma atividade 

a qual não possuía propensão natural no sentido ricardiano (CHANG, 2002; 

HAUSMANN E RODRIK, 2002; PALMA, 2005). 

Cria-se, desse modo, uma perspectiva de desenvolvimento buscando 

aprender quais as vantagens comparativas potenciais que um país logra ser 

levado a conceber, ou seja, descobrir o que ele pode ser bom em produzir e 

canalizar os investimentos de acordo. O avanço tecnológico em muitos casos 

depende de uma base de conhecimentos e habilidades adquiridas que 

proporciona uma progressão autônoma. Mesmo tecnologias acessíveis e bem 

estabelecidas em determinadas circunstâncias, podem apresentar dificuldades 

de adaptação para outros contextos (HAUSMANN E RODRIK, 2002). 

Esposito (2017), à luz da conexão entre política industrial e a ideia de 

formação nacional, tem o processo de industrialização como viabilizador de uma 
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autonomia nacional que permita ao país o exercício de uma soberania 

econômica nas esferas interna e externa. O autor resgata Caio Prado Júnior ao 

afirmar que “a constituição de um espaço econômico relativamente autônomo só 

é passível de ser engendrada com uma internalização de todas as etapas do 

circuito de valorização do capital”. Contrariamente, a desindustrialização seria a 

expressão do “abandono de um projeto nacional”, ao desestabilizar os alicerces 

que regem a autossuficiência produtiva da nação, a qual, assim, regrediria a uma 

condição de submissão ao mercado internacional. 

3 O panorama da indústria no Brasil 

 

O século XX foi marcado como uma época de robusto crescimento para 

o Brasil, figurando entre os países com maiores taxas de crescimento do PIB ao 

longo do período. Entretanto, mesmo com a instalação de políticas que 

consolidaram uma indústria de baixa a média tecnologia, o país não alcançou 

índices de desenvolvimento de economias centrais, tampouco de alguns de seus 

pares, também nações consideradas em desenvolvimento, como China, 

Singapura e Coréia do Sul (HARTMANN ET AL, 2020).  

Arantes (2004) apresenta a ideia de um “encontro marcado com o futuro” 

como um dos mitos fundadores de uma nacionalidade periférica. O Brasil seria, 

nessa lógica, um país “condenado a dar certo”, sempre no encalço de uma 

promessa de superação dos entraves impostos pelo colonialismo passado e 

imperialismo presente, portanto, constantemente sujeito a frustrações. O autor 

retoma Sérgio Buarque de Holanda em sua ideia de que a história econômica 

brasileira seria, desde o ouro, passando pela economia cafeeira, até a 

industrialização, “uma procissão de milagres”, isto é, o desenvolvimento 

brasileiro foi, ao longo de sua história, movido por circunstâncias externas, quase 

que pelo acaso, carecendo de um projeto concreto de nação.  

No século XIX, o Brasil tinha como seu alicerce a economia primário-

exportadora. O consenso à época imperial, influenciado pelo liberalismo inglês, 

era de que o país deveria tirar proveito de suas vantagens comparativas e 

investir na vocação agrícola. Essa perspectiva paulatinamente se transforma 

com a Proclamação da República, que é acompanhada pelo surgimento, ainda 

que tímido, de um pensamento industrial, como forma de, nas palavras de 
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Curado (2013), “superar o caráter ainda colonial da nossa economia”. A 

industrialização gradualmente passou a ser encarada como um meio de tentar 

superar a dependência externa da economia brasileira, assim como de se 

contrapor à teoria econômica vigente, através da defesa de uma perspectiva de 

política econômica que leve em consideração as particularidades históricas do 

desenvolvimento de cada nação, ao passo que os defensores da teoria clássica 

eram vistos como teóricos voltados a teses desvinculadas da realidade 

(CURADO, 2013). 

Nos primórdios da industrialização brasileira, o complexo cafeeiro exercia 

hegemonia sobre as demais atividades e a indústria incipiente se desenvolveu 

exercendo funções relacionadas à produção e exportação de café. O 

investimento em manufaturas e o fomento do emprego nesse setor, eram, 

portanto, norteados pelo crescimento do capital cafeeiro (SUZIGAN, 2000; 

AREND, 2013; CURADO, 2013). Cardoso de Mello (1975, apud SILVA, 2012) 

sintetiza o processo inicial de formação da indústria brasileira:  

o complexo exportador cafeeiro, ao acumular, gerou capital-

dinheiro que se transformou em capital industrial e criou as 

condições necessárias a essa transformação: uma oferta 

abundante no mercado de trabalho e uma capacidade de 

importar alimentos, meios de produção e bens de consumo, o 

que só foi possível porque se estava atravessando um auge 

exportador. (Silva, 2012, p, 42) 

 A partir da década de 1930, período que sucedeu a Grande Depressão e 

a crise interna do café, a economia brasileira inicia uma nova fase de seu 

desenvolvimento industrial, em que se observa uma industrialização a qual, 

apesar de ainda restringida por uma produção interna insuficiente de bens de 

capital, é capaz de se alçar ao centro dinâmico da economia (CURADO, 2013). 

A política de proteção do café adotada pelo governo Getúlio Vargas em 1931, a 

fim de mitigar os impactos da Crise de 1929, resultou em uma conjuntura propícia 

ao crescimento da atividade industrial caracterizada pela depreciação cambial e 

consequente aumento nos preços das importações, a preservação da renda e 

da demanda do setor exportador e a presença de setores industriais com 

capacidade produtiva ociosa (SILVA, 2012).  
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 De acordo com Curado (2013), o pensamento econômico àquele 

momento pode ser sintetizado pelo embate entre os economistas Roberto 

Simonsen e Eugênio Gudin. Simonsen enxergava a industrialização como fator 

nuclear para a superação do subdesenvolvimento, que “não ocorreria como fruto 

de um processo natural de funcionamento das forças de mercado”, mas seria 

movido por políticas econômicas ativas e intervenção estatal. Já Gudin, 

discordava da concepção que existe uma relação direta entre industrialização e 

desenvolvimento, argumentando que economias agrícolas podem ser fortes e 

prósperas, a exemplo da Argentina, e acreditava que o desenvolvimento 

“artificial” da indústria, alçado por proteções tarifárias e políticas cambiais seria 

um fator de manutenção do subdesenvolvimento. Em sua perspectiva, a chave 

do desenvolvimento seria a produtividade, e devendo-se investir em aumentar a 

produtividade da atividade econômica a qual se possuem vantagens 

comparativas.  

O governo Vargas, entretanto, adotou a estratégia industrializante. No 

período de 1930 até 1945, o Estado se coloca como participante ativo do 

processo de desenvolvimento industrial, fornecendo aporte institucional e de 

financiamento. Esse processo ocorreu então por meio da política de substituição 

de importações, aspirando proteger a produção interna, ainda nascente, da 

concorrência estrangeira, além de investimentos em infraestrutura, motivando a 

criação de empresas nacionais como a Companhia Siderúrgica Nacional 

(CURADO, 2013; HARTMANN ET AL, 2020). A partir da década de 1950, o país 

de fato adotou um projeto holístico de política industrial voltada ao 

desenvolvimento, buscando promover mudanças estruturais na cadeia produtiva 

(HIRSCHMAN, 1968). Foi imposta uma limitação da atuação de empresas 

estrangeiras na atividade industrial, minimizando a participação do capital 

estrangeiro na economia. Isso gerou obstáculos no financiamento, que vinha 

primordialmente de fontes externas. Entre 1930 e 1955, embora tenha se tornado 

independente da atividade cafeeira e contasse com incentivos e fomento 

endógenos, a indústria brasileira ainda dependia fortemente da importação de 

bens de produção para sua manutenção (SILVA, 2012).  

 Esse quadro se altera a partir da metade da década de 1950, quando a 

indústria brasileira passa por um processo chamado de industrialização pesada 
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(SILVA, 2012; AREND E FONSECA, 2012; HARTMANN ET AL, 2020). Esse 

processo é assinalado pela constituição de uma estrutura produtiva mais 

autônoma, com um setor de bens de capital consolidado, manufatura de bens de 

consumo duráveis e uma produção que antecipa sua demanda. A indústria passa 

a impulsionar setores como automotivo, de construção de navios, equipamento 

elétrico e maquinário, também aço, materiais não ferrosos, químicos pesados, 

petróleo, polpa e papel (HARTMANN ET AL, 2020). Contudo, Arend (2013), 

salienta que a dinâmica mundial do pós-guerra, marcada pela consolidação dos 

Estados Unidos enquanto potência, apresentou limites ao desenvolvimento de 

países periféricos, como o Brasil:  

Os fundos para o desenvolvimento brasileiro, segundo a 

demanda norte-americana, deveriam ser privados; ou seja, 

pressionava-se para a abertura e internacionalização da 

economia brasileira através do ingresso de investimentos 

estrangeiros diretos como forma de estratégia de 

desenvolvimento, o que logicamente não mudava o poder de 

comando do país nas cadeias de mercadorias centrais. (Arend, 

2013, p.33) 

Dessarte, a partir do Plano de Metas (1956-1961), empreendido pelo 

governo Juscelino Kubitschek (JK), os investimentos no setor industrial foram 

liderados pelo Estado e pela “grande empresa oligopolista internacional” (SILVA, 

2012). O Estado teve papel essencial nos investimentos em infraestrutura e na 

edificação das indústrias de base. Já o capital estrangeiro se aproveitou de um 

contexto favorável e dirigiu os investimentos do setor de bens de consumo 

duráveis. Dentro desse cenário, o capital nacional privado se dedicou ao 

mercado de fornecedores e distribuidores atrelados ao oligopólio internacional 

dos países centrais. Internacionalmente, nesse período, observa-se expansão 

de grandes empresas dos EUA em direção a Europa, que por sua vez, abre filiais 

de suas empresas no Brasil (AREND E FONSECA, 2012).  

 O governo JK se aproveitou de heranças políticas e institucionais do 

governo Vargas, porém as agregou a novas formas de articulação de políticas, 

contando com alto nível de coordenação entre investimentos públicos e privados, 

além de uma abertura ao capital estrangeiro, que acabou por subordinar os 

interesses da economia nacional. Ocorre uma transição da abordagem nacional-
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desenvolvimentista de Vargas para o desenvolvimentismo-internacionalista de 

JK, caracterizado por um crescimento econômico condicionado à entrada de 

capitais estrangeiros para financiamento e atualização da estrutura industrial. 

Com o processo de industrialização pesada, focada na indústria 

metalomecânico-química, o Brasil iniciou uma trajetória de emparelhamento 

tecnológico, ou catching up, em relação às economias centrais, que se 

estenderia até a década de 1980 (SUZIGAN, 2000; AREND E FONSECA, 2012). 

Observou-se, porém, um alijamento da autonomia econômica nacional, 

resultante da inserção de multinacionais e da ampliação da influência do capital 

estrangeiro nas decisões de investimento e política econômica, intensificando a 

vulnerabilidade externa da economia. Logo, apesar de avanços tecnológicos, o 

Brasil não foi capaz de estabelecer um modelo endógeno de desenvolvimento 

técnico, que se retroalimentasse de maneira independente do exterior (SILVA, 

2012; AREND E FONSECA, 2012; AREND, 2013; HARTMANN ET AL, 2020). 

 O forte ciclo de crescimento da economia motivado pelo Plano de Metas 

provocou uma crise de superacumulação juntamente a intensas pressões 

inflacionárias (CARDOSO DE MELLO E BELLUZZO, 1998 apud SILVA, 2014). 

Foi posto em prática, portanto, o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), 

no ano de 1964, que buscava estabilizar os preços e retomar o crescimento 

econômico, através de reajustes, que pressionavam para baixo os salários reais, 

e reformas institucionais de viés principalmente tributário, monetário e financeiro. 

Sob a égide do PAEG foram criados diversos órgãos e programas, com destaque 

para o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central do Brasil (BCB). 

O Plano foi bem-sucedido na contenção da inflação e promoveu mudanças 

institucionais relevantes, modernizando o sistema financeiro do país enquanto 

conferiu ao Estado mais autonomia sobre seu sistema de contas e maior 

ingerência sobre ele. Entretanto, o PAEG também teve consequências 

regressivas na distribuição de renda brasileira, vide a redução dos salários reais 

e a restrição monetária e de crédito (SILVA, 2012).  

A equipe econômica que assumiu em 1967, no governo do ditador Costa 

e Silva, é designada a lidar com os frutos do PAEG, incluindo uma recessão 

proveniente das medidas de estabilização. Essa equipe era, porém, mais 

leniente no combate à inflação, adotando medidas de controle gradual, tolerando 
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taxas de 20% a 30% ao ano. Chegou-se à conclusão que era uma inflação de 

custos, devido à elevada capacidade ociosa industrial, afrouxando então as 

restrições fiscal, monetária e creditícia, mas mantendo o arrocho salarial. De 

acordo com Silva (2012), a ideia era tentar utilizar essa capacidade ociosa para 

impulsionar a retomada do crescimento econômico, que uma vez alcançada, 

seria seguida de investimentos em setores prioritários, promovendo um 

crescimento generalizado que traria legitimidade ao regime ditatorial vigente.  

O país de fato voltou a crescer a partir de 1968, ano de início do período 

chamado de Milagre Brasileiro, que se estendeu pelos seis anos seguintes. O 

PIB brasileiro apresentou uma média de crescimento anual de cerca de 11%, 

conduzido primordialmente pelos setores de bens de consumo durável e bens 

de capital, acompanhado por uma redução na taxa de inflação – que chegaria a 

15% em 1973, cerca de 1/5 do valor em 1963 - contrariando a relação posta pela 

Curva de Phillips, assim com uma recuperação do Balanço de Pagamentos 

(GAMBIAGI E VILLELA, 2005).  

Porém, aponta Silva (2012), esse foi um crescimento instável e pouco 

dinâmico, pautado por expansões da demanda interna por bens de consumo 

duráveis e da demanda externa, via liberalização comercial e subsídios de 

exportações, além de intenso fluxo de recursos vindos do exterior (SINGER, 

1982 apud SILVA, 2012), que viria a esmorecer entre 1973 e 1974. Apesar de 

ter sido, indubitavelmente, um período de intenso crescimento, Gambiagi e 

Villela (2005) sumarizam alguns dos problemas que integrariam o legado do 

Milagre: 

a correção monetária, com seus efeitos perversos sobre a 

dinâmica dos preços; e o aumento da dependência externa do 

país, em dois setores: industrial (bens de capital, petróleo e seus 

derivados) e financeiro, este como reflexo da política de 

endividamento. Essas condições mostrariam seus desafios e 

riscos a partir do primeiro choque dos preços do petróleo em fins 

de 1973. (Gambiagi e Villela, 2005, p.70) 

A década de 1970 representou um cenário turbulento nos âmbitos 

nacional e internacional. Os choques do petróleo de 1973 e 1979 e o rompimento 

do sistema monetário cunhado com o acordo de Bretton Woods uniram-se à 
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postura de paulatina abertura política do regime ditatorial do general Geisel e à 

inflação e às dificuldades de manutenção de uma balança comercial equilibrada 

no Brasil pós-Milagre. Novamente, ressalta-se o papel político de uma conjuntura 

econômica favorável, uma vez que Geisel buscava legitimar seu ideal de governo 

por meio de um plano econômico bem-sucedido.  

Para tanto, foram adotadas metas contraditórias de política econômica: 

no curto prazo, controle monetário e estabilização de preços, e no longo prazo, 

crescimento por meio da implantação do segundo Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND) (CARNEIRO, 1990 apud SILVA, 2012). Enquanto o 

primeiro PND focou-se no fomento de investimentos em infraestrutura e bens 

duráveis, o II PND almejava a autossuficiência da indústria brasileira no que se 

refere a insumos básicos, que uma vez alcançada, poderia se converter em uma 

ampliação da demanda por bens de capital, atraindo investimentos para a 

fabricação desses produtos, viabilizando sua diversificação e modernização 

(SILVA, 2012; CURADO, 2013; MORCEIRO E GUILHOTO, 2019; HARTMANN 

ET AL, 2020). Numerosos projetos de promoção do investimento em insumos 

básicos foram criados, com focos setoriais específicos e a descentralização 

espacial da atividade econômica, em virtude das variadas localizações dos 

recursos naturais estratégicos para a execução do Plano.  

O alto grau de investimentos trouxe crescimento, com a industrialização 

brasileira alcançando seu auge entre 1973 e 1980 (MORCEIRO E GUILHOTO, 

2019). Porém, o financiamento desses investimentos era majoritariamente 

oriundo de empréstimos estrangeiros, causando forte expansão da dívida 

externa brasileira (AREND, 2013). As empresas públicas tinham pouco incentivo 

para buscar investimentos internamente e as companhias privadas eram 

financiadas em grande medida pelo BNDES (COUTINHO E BELLUZZO, 1998 

apud SILVA, 2012). 

O Brasil, portanto, se encontrava em uma situação de fragilidade quando 

do segundo choque do petróleo em 1979, como consequência houve aumento 

da inflação, restrições ao crédito e reversão das condições de financiamento 

externo, devido ao aumento dos juros praticados pelo Federal Reserve (CANO, 

2018). Os juros flutuantes empregados na maior parte da dívida externa 

contraída no período e a deterioração da arrecadação fiscal herdada do II PND 
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geraram impactos severos no balanço de pagamentos e nas reservas brasileiras 

(SILVA, 2012). Porém, como apontam Castro e Sousa (1985 apud SILVA 2012), 

o II PND ainda persistiu até meados dos anos 1980, e seus programas setoriais 

geraram resultados importantes, como mudanças de cunho estrutural nas 

vantagens comparativas, acarretando, por exemplo, aumento na substituição de 

importações e barateamento da eletricidade por investimentos no setor hídrico. 

A crise à qual o Brasil se encaminhava ao início dos anos 1980, remonta 

Silva (2012), e que permeou o restante da década apesar dos esforços 

empreendidos pelo II PND, fez com que o país passasse a adotar uma política 

econômica ortodoxa, culpando os desequilíbrios no excesso de demanda 

interna, dessa forma a solução seria por meio de ajustes recessivos. A chamada 

“Década Perdida” foi definida por retração nas taxas de crescimento, degradação 

das finanças públicas, altos índices de inflação e contração do investimento 

(CANO, 2018).  

O esgotamento do modelo pregresso de financiamento aliado à 

vulnerabilidade das contas públicas brasileira resultou na dita crise da dívida. 

Segundo Carneiro (2002 apud SILVA, 2014), o período em questão é marcado 

pelo crescimento do grau de mobilidade e autonomia dos capitais internacionais, 

suscitando o racionamento de financiamento externo para a América Latina. O 

Brasil, então, deixa de absorver recursos externos reais e financeiros, como o 

que vinha acontecendo nas últimas três décadas, e passa a ser obrigado a 

transferir recursos ao exterior para pagamento de sua dívida externa, 

atravancando o processo de crescimento (SILVA, 2014; HARTMANN ET AL, 

2020). 

Desse modo, a indústria foi severamente atingida pela constrição dos 

investimentos. Suzigan (1992 apud SILVA, 2012), destaca que a dinâmica do 

comércio internacional brasileiro passa a ser pautada por produtos intensivos em 

recursos naturais, energia e mão de obra. É observada uma retração da indústria 

de transformação nos anos 1980, que comprometeu mais intensamente a 

produção de bens de capital e bens de consumo duráveis, ao passo que se 

intensifica a participação das indústrias processadoras de recursos naturais, 

representando uma contração do dinamismo econômico (AREND E FONSECA, 

2012). Constata-se a inversão da orientação industrial adotada pela economia 
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brasileira durante boa parte do século XX, bem como de sua busca por uma 

autossuficiência da produção industrial: 

pode-se dizer que a inflação acelerada e os desequilíbrios 

macroeconômicos característicos da década contribuíram 

também para o enfraquecimento dos esforços no sentido do 

desenvolvimento científico e tecnológico, ampliando as 

diferenças tecnológicas da indústria brasileira em relação às 

principais economias e reforçando a heterogeneidade do parque 

industrial brasileiro. (Silva, 2012, p.57) 

Concomitantemente ao cenário de crise que se abatia sobre a América 

Latina e demais países periféricos, as nações desenvolvidas apresentavam, 

particularmente entre 1983 e 1990, crescimento econômico não muito elevado, 

porém estável e acompanhado de transformações em suas estruturas 

produtivas, mediante aumentos nos investimentos e na produtividade, além de 

integração e desenvolvimento de avanços tecnológicos (COUTINHO, 1992 apud 

SILVA, 2012; AREND E FONSECA, 2012; AREND, 2015). Nesse contexto inicia-

se a terceira revolução industrial (VIEIRA ET AL, 2020), tendo a difusão da 

microeletrônica como setor central de um novo padrão técnico na indústria, 

intensificando o hiato tecnológico entre centro e periferia: 

de maneira sucinta, a crise econômica dos anos 80 se 

expressou, no Brasil, sobretudo por meio da ruptura do padrão 

de financiamento externo anteriormente desfrutado e, 

consequentemente, da crise das finanças públicas. Em meio ao 

forte ajuste para fazer frente às obrigações externas, à 

aceleração inflacionária e à instabilidade macroeconômica, o 

investimento produtivo – tanto público como privado – tornou-se 

a variável de ajuste primordial, resultando em atraso tecnológico 

e defasagem do parque industrial nacional em relação às 

mudanças e inovações associadas ao paradigma da 

microeletrônica que estavam em andamento nas economias 

centrais (Silva 2012, p. 57). 

Partindo de um ambiente de crise e estagnação, o período subsequente 

à “Década Perdida” foi marcado por um ímpeto de romper com os modelos de 

crescimento empregados anteriormente, pautados pela agenda 

desenvolvimentista. Observa-se, nos anos 1990, o protagonismo de políticas de 
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orientação liberal, balizadas pelos ideais difundidos pelas economias centrais, 

mormente os Estados Unidos por meio das diretrizes do Consenso de 

Washington. A perspectiva liberal entendia que o modelo de desenvolvimento 

pregresso, baseado na substituição de importações e na forte intervenção 

estatal, originou, nas palavras de Silva (2012), “uma estrutura industrial 

extremamente ineficiente e tecnologicamente atrasada”.  

Portanto, a solução seria o estímulo à concorrência externa, através de 

esforços de liberalização, privatizações e abertura comercial. Essas reformas 

eliminariam distorções nos preços, causadas pelo excesso de intervenção, deste 

modo, promovendo crescimento e progresso técnico com base no estímulo de 

especializações fundamentadas no princípio das vantagens comparativas. A 

implantação do Plano Real, em 1994, também atuou no sentido de promover a 

ampliação da concorrência externa do Brasil, dado o pareamento do recém 

adotado real com o dólar americano, assim como as elevadas taxas de juros 

praticadas (FERRAZ, KUPFER E IOOTTY ,2004 apud SILVA, 2012). 

Frente a esse contexto, as consequências sofridas pela indústria nacional 

foram expressas pela intensificação das importações (sobretudo de bens de 

capital), exteriorização da produção, fechamento de fábricas e regressão da 

estrutura produtiva em direção a produtos ricos em recursos naturais e de menor 

sofisticação técnica. Em suma, o dinamismo e o desenvolvimento industriais 

regrediram (SUZIGAN, 2000; SILVA, 2012; PEREIRA E CARIO, 2017; CANO, 

2018). Os investimentos estrangeiros diretos (IED), que serviram até então como 

base do financiamento industrial brasileiro, passaram a ser direcionados ao setor 

de serviços, na forma de fusões, aquisições e privatizações, em detrimento da 

indústria. O IED voltado à indústria de transformação concentrou-se em setores 

do paradigma tecnológico anterior (metalomecânico-químico), sendo incipiente 

o investimento no complexo eletrônico (AREND E FONSECA, 2012).  

Observa-se, desde os anos 1980, um enfraquecimento da influência 

estatal em relação à política industrial, que apenas se intensifica na década 

seguinte. O Estado não mais tinha a capacidade de coordenar investimentos 

privados e públicos, e incorreu em perdas diretas de autonomia por conta das 

privatizações. Conforme Silva (2012), “as políticas mais ativas de 

desenvolvimento industrial foram substituídas, em grande parte, por políticas 
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horizontais, buscando melhorar o “ambiente de negócios””. Simultaneamente, o 

agronegócio foi beneficiado pelas políticas de abertura, dado que, na ausência 

de uma transformação perene e autossustentável da estrutura produtiva, as 

vantagens comparativas brasileiras ainda eram voltadas à atividade 

agropecuária (AREND E FONSECA, 2012; HARTMANN ET AL, 2020). 

As reformas liberais suscitaram, do ponto de vista financeiro, como afirma 

Silva (2012), a gradual abertura da conta de capitais do Brasil, a fim de reverter 

distorções financeiras causadas pela política intervencionista que vigorava 

anteriormente. A ordem monetária internacional engendrada pela globalização 

funciona de formas distintas no centro e na periferia, subordinando a última. Há 

uma relação hierárquica global, na qual moedas periféricas não são 

conversíveis, isto é, não exercem no mercado de câmbio as funções de unidade 

de conta, meio de pagamento ou reserva de valor (CARNEIRO, 2008). 

Considerando um ambiente de livre mobilidade de capitais, essa condição 

constitui problemas de perda autonomia das políticas monetária e cambial em 

países subdesenvolvidos, tornando-os alvos fáceis de especulação financeira, 

além do aprofundamento da financeirização econômica em detrimento de 

estímulos à economia real (AREND, 2013).  

O sistema de substituição de importações na América Latina concebeu 

um setor industrial excessivamente diversificado, muitas firmas de baixa 

produtividade junto aos “high performers”. Nos anos 90, com a abertura 

econômica, muitas empresas saíram do mercado. Inicialmente, tinha-se uma 

política econômica de muito incentivo e pouca disciplina e a partir desse período, 

muita disciplina – mercado competitivo e open trade – e pouco incentivo 

(HAUSMANN E RODRIK, 2002).  

Ao final da década de 1990, o governo Fernando Henrique Cardoso 

instaura no Brasil medidas de flexibilização cambial, assim como o regime de 

metas de inflação e de superávit primário, política conhecida como “tripé 

macroeconômico”. Essas medidas foram postas em prática após o regime de 

câmbio sobrevalorizado, empregado como principal mecanismo de controle da 

estabilização dos preços, ter se mostrado insustentável à luz da intensificação 

de déficits comerciais, precarização das condições de liquidez no âmbito 

internacional e fuga de capitais (SILVA, 2012). 
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Palma (2008), destaca que o século XX para o Brasil se caracterizou como 

um período contraditório: apesar de substanciais taxas de crescimento da 

economia, momentos de aquecimento da economia eram constantemente 

seguidos por estagnação ou retração, não havia uma estabilidade que se 

estendesse no tempo. Embora o desenvolvimento industrial tenha progredido 

consideravelmente, esses avanços não foram acompanhados pela constituição 

de uma estrutura de fomento à pesquisa, ciência e inovação, que permitisse 

avanços tecnológicos endógenos à indústria nacional (VIEIRA ET AL, 2020). As 

exportações de bens primários permaneceram extremamente relevantes e a 

sofisticação tecnológica do parque industrial brasileiro praticamente estancou na 

segunda revolução industrial (SUZIGAN, 2000; AREND, 2013; HARTMANN ET 

AL, 2020). O crescimento brasileiro, majoritariamente pautado pela exportação 

de produtos primários foi, em termos relativos, aquém do observado em países 

asiáticos, também periféricos, que investiram pesadamente em suas estruturas 

produtivas industriais, orientadas ao aumento da competitividade no mercado 

externo (CURADO, 2013). 

Silva (2012) introduz o novo milênio como um período de maior 

crescimento em relação aos anos 1990. Há estabilidade inflacionária ao longo 

dos anos 2000 e, apesar da manutenção da apreciação cambial, observou-se 

aumento das exportações e superávit comercial, relacionados em grande parte 

ao aumento do fluxo global de comércio e ao crescimento do preço internacional 

das commodities. O autor sintetiza a trajetória brasileira no que tange à 

industrialização: 

A partir do apanhado histórico apresentado, fica patente que a 

industrialização do Brasil ocorreu a partir de diversos esforços, 

tendo o Estado atuado de forma decisiva em várias ocasiões 

(por exemplo: Plano de Metas, Milagre Econômico, II PND). 

Ademais, constatou-se ainda que a industrialização brasileira 

influenciou e foi influenciada por um arcabouço teórico pró-

industrialização e desenvolvimentista, com destaque para as 

contribuições da CEPAL. Por fim, nota-se que esse processo 

sofreu forte inflexão nos anos 80, diante da crise de seu padrão 

de financiamento que se arrastou durante toda a década e 

abalou as bases de sustentação do modelo, sendo substituído 

nos anos 90 a partir de reformas de caráter neoliberal, 
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significando uma ruptura com o desenvolvimentismo. Nos anos 

2000, por sua vez, apesar de alterações do regime 

macroeconômico em comparação com a década de 90, 

constata-se que a preocupação com o controle da inflação foi 

mantida no centro da política macroeconômica, sendo alterada 

a ferramenta para se conseguir a estabilidade de preços: o 

regime de metas de inflação, com a taxa de juros cumprindo 

função fundamental para atingir os objetivos determinados 

(Silva, 2012, p. 64). 

Nesse contexto, é colocado em pauta o debate acerca da 

desindustrialização no Brasil. Aos que defendem que há em curso um processo 

de desindustrialização, o caráter exportador concentrado no setor de 

commodities da economia brasileira, aliado a taxas de juros reais elevadas, pode 

ser relacionado a uma falta de incentivo ao investimento produtivo (SILVA, 2012). 

Em contrapartida, há quem negue a existência desse processo, baseando-se na 

constatação de que diversos setores da indústria apresentaram crescimento 

tanto em relação à produção quanto ao emprego no mesmo período. Correntes 

de pensamento econômico influentes no século passado, como a ideologia 

liberal de contornos ricardianos e o argumento cepalino ainda reverberam no 

debate atual (CURADO, 2013). No próximo capítulo, será desenvolvida a 

discussão teórica acerca da desindustrialização, buscando elucidar suas 

definições, tipos e aplicação ao contexto brasileiro contemporâneo. 

 

4 Desindustrialização 

 

A desindustrialização pode ser entendida, de forma geral, como uma 

perda relativa e prolongada de relevância do setor industrial na economia, 

expressa pela redução da participação do produto ou do emprego gerados pelo 

setor em relação ao todo. Isso não necessariamente significa que, isoladamente, 

o crescimento ou a estabilidade da produção industrial são indicativos de que 

não há desindustrialização, trata-se de uma questão estrutural, e não cíclica 

(TREGENNA, 2009). 

A industrialização se inicia como processo, como resume Palma (2005), 

com um aumento na produtividade do setor agrícola, o que resulta em uma 
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redução do emprego agrícola, deslocando-o para outros setores. O emprego 

industrial passa a crescer até chegar a um equilíbrio, enquanto o setor de 

serviços segue absorvendo mão de obra. A produtividade do emprego da 

indústria cresce mais rapidamente do que a do setor de serviços. Eventualmente, 

quando alcançada a fase da desindustrialização, o emprego industrial passará a 

se reduzir e a fonte principal de emprego será nos serviços. 

Esse ciclo do emprego está relacionado a um constante crescimento da 

renda per capita; conforme ela aumenta, observa-se o aumento e a eventual 

queda do emprego na indústria. Fatores como o aumento da renda, a 

diversificação da pauta exportadora e a intensificação da urbanização, induzem 

a expansão e a diversificação do setor de serviços (PALMA, 2005; CANO, 2012; 

CANO, 2018). A relação entre renda per capita e emprego é o que norteia a 

definição clássica de desindustrialização. Esses indicadores têm uma relação 

crescente até que se alcança uma renda específica que gera uma inflexão e o 

emprego industrial passa a se reduzir. 

Conforme a economia se desenvolve, observa-se também um aumento 

na elasticidade renda da demanda por serviços, que acaba superando a 

elasticidade renda da demanda por produtos manufaturados. Portanto, se há 

aumento contínuo na renda per capita, o setor de serviços terá uma participação 

maior no produto, em detrimento da produção industrial. Há também fatores 

externos como a divisão internacional do trabalho e a globalização, que podem 

contribuir para a desindustrialização à medida que países se especializam em 

atividades voltadas à indústria ou aos serviços e o comércio entre esses países 

leva à intensificação na produção daquilo em que há maior vantagem 

comparativa, podendo enfraquecer ou fortalecer a participação industrial a 

depender da especialidade (OREIRO E FEIJÓ, 2010). Existe também a hipótese 

de que se percebe uma redução no emprego industrial que não necessariamente 

se reflete na realidade, isto é, uma “ilusão estatística” causada pela 

contabilização de trabalho terceirizado na indústria como serviço (SILVA, 2014). 

Outra causa possível para um processo de desindustrialização é a 

“doença holandesa”, definida por uma apreciação cambial resultante da 

descoberta de recursos naturais, reduzindo a competitividade da indústria. A 

prioridade da economia será um déficit manufatureiro que seria compensado por 
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um superávit comercial de produtos primários mais valorizados no mercado 

internacional. 

Palma (2005) acrescenta a essa definição argumentando que a doença 

holandesa pode ser manifestar como um “grau adicional” de desindustrialização, 

complementar à relação entre aumento da renda per capita e o ciclo do emprego 

industrial. A doença holandesa pode também se manifestar por mudanças 

drásticas de política econômica, que contribuam para que a agenda de política 

econômica de um país mude de modo a priorizar o superávit de produtos 

primários, causando o mesmo efeito prático da descoberta de recursos naturais. 

4.1 Desindustrialização positiva ou natural 

Boa parte das economias desenvolvidas se encontra atualmente numa 

fase “pós-industrial”, apesar de ainda permanecerem com setores industriais 

relevantes, o centro dinâmico dessas economias passa a ser o setor de serviços. 

Esse processo teve início, para a maior parte dessas economias, nas décadas 

de 1960 e 1970. Silva (2012) remonta a contribuição de Colin Clark em The 

Conditions Of Economic Progress (1940) como pioneira, associando as 

elasticidades de renda da demanda de produtos industriais com a perda de 

participação do setor: 

Nesse sentido, à medida que cresce a renda per capita do país, 

cresceria também a elasticidade-renda da demanda, primeiro 

em relação aos produtos industriais, e, em um determinado nível 

elevado de renda per capita, em relação aos serviços. Tal fato 

promoveria, assim, um deslocamento dos recursos e da 

produção primeiro em direção à indústria em detrimento dos 

segmentos primários e, posteriormente, quando atingido o nível 

elevado de renda per capita, em direção ao setor de serviços, 

justificando, assim, a evolução “natural” das participações dos 

setores no produto em países desenvolvidos. (Silva, 2012, p. 66) 

 Seguindo essa lógica, Rowthorn (1994) estabelece que há um ponto de 

inflexão do emprego industrial, definido quando o país chega a um determinado 

nível de renda per capita. Essa relação tem o comportamento de um “U” 

invertido, sendo crescente quando há desenvolvimento industrial, até chegar no 

pico desse processo, e iniciar, então, a desindustrialização. Portanto, a definição 
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considerada “clássica”, descreve a desindustrialização como uma redução 

imanente do emprego industrial em relação ao total de uma economia. 

Posteriormente, Tregenna (2009) adiciona à essa definição a perda relativa de 

valor adicionado gerado pela indústria em relação ao PIB, por considerar que a 

análise apenas do emprego pode desprezar especificidades do mercado de 

trabalho nesse setor:  

A fall in manufacturing employment (whether level or share) 

associated primarily with changes in the labour intensity of 

production is very different from a fall in manufacturing 

employment associated primarily with a declining level/share of 

manufacturing output. (Tregenna 2009, p. 458)  

 

A desindustrialização “positiva” ou “natural”, seria, portanto, um patamar 

de desenvolvimento, em que os países industrializados alcançaram níveis altos 

de industrialização, até que, pelas razões supracitadas, o setor industrial tem sua 

relevância na geração de empregos e/ou de valor de adicionado reduzida. Rodrik 

(2015), observa que países desenvolvidos em fase pós-industrial, em geral, tem 

uma perda menor de produto do que de emprego, há uma estabilização do 

crescimento do produto industrial. De acordo com o mesmo autor, a 

consolidação de uma indústria fortemente exportadora também é um benefício, 

e que mitiga em certo grau a perda de empregos em relação a indústrias mais 

fechadas. A desindustrialização nesses casos advém predominantemente de um 

aumento de produtividade do trabalho, associado a avanços tecnológicos. 

Segundo Cano (2018): 

essa indústria não só continuou a crescer – dentro e fora desses 

países –, mas manteve altos seus investimentos, seu 

desenvolvimento de C&T, a elevação de sua produtividade e de 

sua competitividade internacional. É o que, resumidamente, a 

UNCTAD chamou de “desindustrialização normal ou positiva”. 

(Cano, 2018, p.142) 

 Em suma, a industrialização e consequente sofisticação da estrutura 

produtiva levam a um incremento na produtividade, que provoca mudanças 

socioeconômicas, como a intensificação da urbanização, diversificando e 

expandindo o setor de serviços em um grau maior que os demais setores. 
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4.2 Desindustrialização negativa ou precoce 

 Como discutido anteriormente, os conceitos de desindustrialização 

apresentados consideram que há um nível de renda característico para que um 

país percorra plenamente sua fase de crescente desenvolvimento industrial e 

passe a se desindustrializar. O problema ocorre quando uma economia entra no 

processo de desindustrialização sem ter sequer alcançado previamente um nível 

de maturação industrial adequado, que permitiria a autossustentação do 

desenvolvimento; levando a uma transição prematura para uma economia de 

serviços. Em outros termos, se a renda per capita correspondente ao ponto de 

inflexão da trajetória do desenvolvimento industrial é muito reduzida, entende-se 

que há uma desindustrialização prematura (PALMA, 2005; RODRIK, 2015). 

Enquanto para países desenvolvidos a desindustrialização tem um caráter 

majoritariamente ligado a um incremento na produtividade do trabalho, nos 

países periféricos predomina o aspecto da parca capacidade da indústria local 

de concorrer internacionalmente. A liberalização fortalece a dinâmica das 

vantagens comparativas, estimulando a especialização de setores mais 

consolidados, que, em economias menos industrializadas, tendem a ser 

baseados em recursos naturais e atividades primárias, ou até de setores 

industriais menos sofisticados tecnologicamente (PALMA, 2005; CARVALHO E 

KUPFER, 2011; RODRIK, 2015; MORCEIRO, 2016; CANO, 2018). Resultados 

encontrados em Rodrik (2015) destacam a gravidade dessa defasagem de 

progresso técnico, demonstrando que países em que a complexidade 

tecnológica da manufatura é reduzida, apresentam contrações na produção do 

setor mesmo com um aumento da produtividade total dos fatores, visto que esta 

será menor que a média do resto do mundo. 

Palma (2005) destaca a doença holandesa como um fator complementar 

de desindustrialização precoce. A América Latina sofreu, na década de 1990, 

uma espécie de doença holandesa institucional, motivada não pela descoberta 

de recursos naturais, mas por mudanças abruptas de política econômica: o 

processo de liberalização financeira e comercial, revertendo políticas, fortemente 

estabelecidas pelo Estado, de substituição de importações e retornando países 

a condições ricardianas de vantagens comparativas dependentes de sua 

dotação de recursos. Esse quadro é de especial gravidade, pois não resulta do 
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ganho de proeminência de atividades econômicas primárias, mas de agendas 

políticas adotadas por países que não conquistaram um setor industrial maduro 

e autossuficiente:  

from this point of view, the major difference between Latin 

America and continental Europe is that, in the latter, the crucial 

transformations took place in industrial relations, the welfare 

State, public corporations, and so forth, whereas in Latin 

America, because these countries were hit by the new policies at 

a much lower level of income per capita, these new policies also 

obstructed their transition toward a more mature—that is, self-

sustaining (in a Kaldorian sense) —form of industrialization. 

(Palma, 2005, p. 91) 

Rodrik (2015), observa que a desindustrialização tem sido um fenômeno 

aparente no mundo inteiro, com uma queda mais acentuada na participação do 

emprego que do valor adicionado industrial. A exceção são os países asiáticos, 

que tem sido o destino das tendências globais de industrialização, em detrimento 

da América Latina e do continente africano. Economias desenvolvidas devem 

sua desindustrialização majoritariamente a um aumento de produtividade do 

trabalho, evitando a desindustrialização de seus produtos. Os países periféricos 

têm apresentado crescimento econômico desde os anos 1990, quando a 

desindustrialização nessas regiões tem início. Esse crescimento, entretanto, 

está sendo impulsionado por entradas de capitais, transferências externas e 

booms de commodities, em oposição a um desenvolvimento da manufatura. 

Enfim, são países que apresentam um processo de desindustrialização que em 

muito se deve à baixa competitividade internacional da sua manufatura. 

 

4.3 Desindustrialização no Brasil 

4.3.1 Panorama geral  

O debate acerca da desindustrialização no contexto brasileiro tem sua 

gênese, como aponta Sampaio (2015), no relatório da United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2003). No início dos anos 

2000 já era perceptível a contração da participação da indústria de 

transformação no valor adicionado nacional, suscitando a controvérsia quanto à 
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natureza estrutural/relativa desse fenômeno (SILVA, 2012). Nos países centrais, 

a desindustrialização já era discutida desde os anos 1960, porém a questão 

passou a ganhar mais destaque nos anos 1970, especialmente nos Estados 

Unidos e no Reino Unido. 

A hipótese de que há em curso no Brasil um processo de 

desindustrialização é defendida por diversos estudos contemporâneos, 

identificando uma tendência de redução da participação relativa do emprego 

e/ou do valor adicionado na indústria, cujos segmentos mais severamente 

afetados são os de maior sofisticação tecnológica (LAMONICA E FEIJÓ, 2007; 

MARCONI E BARBI, 2010; OREIRO E FEIJÓ, 2010; CARVALHO E KUPFER, 

2011; OREIRO E MARCONI, 2012; CANO, 2012; SILVA, 2012; SILVA, 2014; 

MORCEIRO E GUILHOTO, 2019; FERRAZ ET AL, 2020; MOLLO E 

TAKASAGO, 2019; HARTMANN ET AL, 2020). 

Essa hipótese, porém, não é universalmente defendida, sendo alvo de 

controvérsias no debate nacional. Nassif (2008) não encontra evidências para 

um processo de desindustrialização em curso no Brasil, argumentando que não 

se pode observar uma perda de participação relativa generalizada e duradoura, 

que reverbera de maneira estrutural na produção. Entretanto, como apontam 

Oreiro e Feijó (2010), a desindustrialização para os autores seria um processo 

de transformação estrutural da indústria em direção a setores mais intensivos 

em trabalho e recursos naturais (menos sofisticados), conceituação que se 

aproxima mais da Doença Holandesa que do que se convenciona como 

desindustrialização. Ainda assim, alerta para possíveis riscos de longo prazo da 

sobrevalorização do real em relação ao dólar para o setor industrial. Squeff 

(2012), por sua vez, não afirma nem necessariamente nega que esteja ocorrendo 

um processo de desindustrialização no Brasil, todavia constata a importância do 

setor industrial, destacando as consequências negativas para a economia 

brasileira do que considera a ausência de industrialização no país, uma 

estagnação do setor industrial. 

Dentre os que afirmam que há desindustrialização no contexto brasileiro, 

muitos a caracterizam como precoce, isto é, que se estabelece, como explicado 

no segmento anterior, antes do país esgotar a capacidade de desenvolvimento 

do setor (CARVALHO E KUPFER, 2011; OREIRO E MARCONI, 2012; MOLLO 
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E TAKASAGO, 2019; HARTMANN ET AL, 2020). Esse quadro associa-se à 

política de valorização cambial adotada a partir do Plano Real aliada à 

liberalização iniciada nos anos 1990, às políticas macroeconômicas de 

estabilização e à manutenção de taxas de juros elevadas, dado que a 

expectativa de maior acúmulo futuro de capital resulta em contração dos 

investimentos e perda de formação bruta de capital fixo em detrimento do setor 

financeiro, cujos rendimentos excedem os operacionais (CANO, 2012; AREND 

E FONSECA, 2012; CANO, 2018).  

Marconi e Rocha (2011), similarmente, observam um efeito 

desindustrializador da taxa real de câmbio. Um aumento da demanda externa 

estimula a produção interna e participação da manufatura no valor adicionado. A 

taxa real de câmbio tem um efeito potencialmente ambíguo na indústria: pode ao 

mesmo tempo inibir a produção de bens manufaturados devido à concorrência 

de produtos estrangeiros e estimular a demanda agregada via aumento do poder 

de compra em dólares. Os autores atestam a preponderância do efeito inibidor 

da valorização cambial sobre a demanda agregada e a produção manufatureira 

e estimam que a valorização cambial está associada à redução da participação 

da manufatura no valor agregado, pois refreia, de maneira relativa, as 

exportações de manufaturados, reduz a receita real e eleva o custo unitário do 

trabalho em dólar.   

No contexto brasileiro, o intervalo que abarca os anos de 2003 e 2008 foi 

um período de crescimento do PIB, motivado primordialmente pelo aumento do 

consumo familiar, associado à expansão do crédito e a implementação de 

políticas sociais, a ampliação do financiamento público ao investimento (público 

e privado) e grande expansão gerada pelo setor exportador, malgrado o maior 

crescimento das importações, em razão do boom das commodities. 

Posteriormente, por conta da fragilização econômica global acarretada pela crise 

do subprime em 2008, observou-se uma desaceleração da economia mundial 

(CANO, 2012; CANO, 2018). 

A indústria brasileira ao longo de sua formação, manteve um contínuo 

caráter dependente do exterior, tanto para financiamento, quanto para o 

fornecimento de bens de capital, via importação. Não houve empenho de criar 

uma indústria autossustentável tecnologicamente, capaz de se desenvolver e se 
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reproduzir internamente, promovendo inovação e se projetando na fronteira do 

conhecimento científico (AREND E FONSECA, 2012; HARTMANN ET AL, 

2020). A subordinação do avanço industrial brasileiro aos fluxos de investimento 

direto estrangeiro se mostrou um entrave ao seu desenvolvimento. A 

participação da manufatura no investimento – externo e interno – tem diminuído 

desde a década de 1980, sendo, no decênio seguinte, preterida pelo setor de 

serviços e pelo mercado financeiro. Ademais, o investimento direcionado à 

indústria de transformação foi canalizado mormente aos segmentos do 

paradigma tecnológico já instalado, com um fluxo incipiente destinado à 

inovação (CANO, 2012; AREND E FONSECA ,2012). 

A partir dos anos 2000, observa-se queda na exportação de produtos 

manufaturados e semimanufaturados, ambos bens finais e de produção, ao 

passo que as importações apresentaram tendência de crescimento, sobretudo 

as mais avançadas tecnologicamente (OREIRO E FEIJÓ, 2010; CANO, 2012; 

CANO, 2018). Pode-se observar uma trajetória de reprimarização da pauta 

exportadora (OREIRO E MARCONI, 2012; AREND E FONSECA, 2012; SILVA, 

2014). Marconi e Barbi (2010), constatam, entre 1995 e 2007, um crescimento 

geral das exportações no Brasil. Entretanto, o crescimento das importações foi 

bem superior, especialmente de bens de alta e alta e média tecnologia. Destaque 

para o aumento das importações entre insumos produtivos e bens duráveis. Por 

meio de análise econométrica, os autores constatam relação negativa entre a 

participação relativa da indústria de transformação no PIB e a participação de 

bens importados no consumo de insumos intermediários. Esse movimento não 

se percebe facilmente em momentos em que a economia está aquecida, 

escondido pelo crescimento da renda per capita e do aumento da demanda 

agregada. Porém a desindustrialização e o desmantelamento da cadeia 

produtiva se tornam evidentes em um cenário de desaceleração da economia. 

Contemporaneamente, há na economia brasileira a preponderância de 

atividades que geram menor valor adicionado/baixa produtividade (OREIRO E 

FEIJÓ, 2010; MORCEIRO E GUILHOTO, 2019; IEDI, 2019; FERRAZ ET AL, 

2020). A estrutura produtiva de países periféricos, como o Brasil, está em grande 

parte focada em produtos de baixa complexidade, o que faz com que, inseridos 

em um cenário de liberalização econômica, eles estejam sob uma “pressão 
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gravitacional” na direção da produção desses bens menos complexos, por conta 

de suas vantagens comparativas em produtos simples e de mão de obra barata 

(HARTMANN ET AL, 2020; CARVALHO E KUPFER, 2011; AREND E 

FONSECA, 2012; FERRAZ ET AL, 2020). 

Acerca da inserção tecnológica da indústria brasileira, observa-se uma 

defasagem entre o seu nível de sofisticação e o patamar observado nas 

indústrias de ponta ao redor do mundo (VIEIRA ET AL, 2020; MORCEIRO, 

2016). No período entre as décadas de 1930 e 1980, o Brasil alçou-se da 

periferia para a semiperiferia, na definição de Arrighi (1997), primordialmente 

como consequência da “internalização das técnicas das indústrias metal-

mecânica e química, que compõem a segunda revolução industrial, ou indústria 

2.0” (VIEIRA ET AL, 2020). Essa internalização, entretanto, não foi 

acompanhada pelo desenvolvimento de uma base industrial capaz de se 

retroalimentar e avançar em consonância com o resto do mundo e de maneira 

autônoma. A indústria brasileira, a partir dos anos 1980, foi se tornando 

ultrapassada, incapaz de se inserir na já nascente terceira revolução industrial, 

iniciada com a microeletrônica na década anterior. Além da obsolescência, esse 

período marca o início do declínio do peso da economia brasileira no cenário 

internacional (AREND E FONSECA, 2012; VIEIRA ET AL, 2020). 

Desde então, o Brasil reduziu sua participação tanto no PIB mundial, 

quanto no valor adicionado manufatureiro mundial e teve como maior propulsor 

de superávits comerciais áreas da indústria intensivas em recursos naturais, ao 

passo que os demais setores apresentaram déficit em sua balança comercial. 

Na década de 1990, período marcado por liberalização comercial, a nascente 

Indústria 3.0 brasileira não conseguiu alcançar um nível de competitividade que 

a permitisse se desenvolver. O setor de serviços no Brasil passou a se destacar 

como destinatário de IED, este primariamente destinado à compra de ativos já 

existentes, por exemplo as privatizações de empresas públicas (CANO, 2018; 

VIEIRA ET AL, 2020; FERRAZ ET AL, 2020). 

Esse quadro se agrava a partir de novos debates acerca de uma quarta 

revolução industrial, que tem como base sistemas ciber-físicos (NEUGEBAUER 

ET AL, 2016; XU ET AL, 2018 APUD VIEIRA ET AL, 2020), sendo estes uma 

evolução da microeletrônica, dado que o Brasil sequer conseguiu se estabelecer 
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dentro da Indústria 3.0. Dentre os principais países que implantaram planos de 

política industrial voltados ao fomento da indústria 4.0 estão Alemanha, Japão, 

Coréia do Sul, China, EUA, França, Reino Unido. O século XXI no Brasil é 

marcado por políticas industriais sem uma finalidade explícita e específica, que 

pudesse orientar de maneira sólida, totalizante e continuada os instrumentos de 

política econômica a fim de promover uma inserção da manufatura nacional na 

dinâmica da Indústria 4.0, aspirando reverter a obsolescência do país no 

contexto mundial (VIEIRA ET AL, 2020). 

De fato, apesar dos esforços recentes, o problema básico 

permanece: ausência de uma política de Estado, falta de 

continuidade, recursos financeiros insuficientes e incerteza na 

execução orçamentária, como comprovam os orçamentos dos 

últimos anos das principais agências financiadoras da pesquisa 

no Brasil. (Vieira et al, 2020, p.28) 

O Brasil, portanto, sofre de uma defasagem tecnológica em relação ao 

que se tem observado nos países que tem sido exitosos na implantação de 

parques industriais modernos ao redor do mundo. Análises setoriais apontam 

para uma baixa “qualidade” da indústria brasileira, em termos de progresso 

técnico (SILVA, 2012; SILVA, 2014; CANO, 2018; HARTMANN ET AL, 2020; 

LAMONICA E FEIJÓ, 2007; FERRAZ ET AL, 2020; VIEIRA ET AL, 2020; 

MORCEIRO, 2016). Morceiro e Guilhoto (2019) destacam a necessidade de 

analisar as particularidades dos setores internos à indústria geral, visto que 

possuem caraterísticas e níveis de produtividade diversos, portanto, os 

indicadores de desindustrialização podem variar dentro dos setores. A 

manufatura foi o principal motor do crescimento da economia até 1973, sendo o 

auge da industrialização brasileira no ano de 1980. De 1981 até hoje ocorreu um 

processo de regressão do setor, com ênfase em dois períodos de 

desindustrialização intensa: de 1981 a 1999, período da crise da dívida externa, 

e de 2009 até hoje, por ocasião da crise do subprime de 2008. A 

desindustrialização prematura no Brasil está concentrada em setores de alta e 

média tecnologia. Observa-se estagnação de longo prazo da manufatura 

brasileira, com crescimento reduzido do setor de transformação. De acordo com 

os autores, essa desindustrialização ocorre de modo heterogêneo entre setores, 

alguns apresentando processos considerados normais e outros prematuros. 
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Mesmo os setores que não apresentam indícios de desindustrialização estão 

crescendo a um nível aquém da média de países com indicadores semelhantes. 

Reitera-se a questão da qualidade da desindustrialização, uma vez que os 

setores prejudicados são os mais produtivos e sofisticados, deteriorando o 

núcleo dinâmico da manufatura brasileira e comprometendo a geração de “bons” 

empregos, desenvolvimento e inovação. 

 Morceiro (2016) reforça essa questão ao traçar um panorama da situação 

hodierna da indústria brasileira. O autor observa, na indústria de transformação, 

a ocorrência de vazamento de demanda por meio de importações, 

especialmente nos setores de alta e média tecnologia. Isso ocorre apesar do 

crescimento da produção industrial em diversos setores industriais. A 

desindustrialização constatada é causada pela perda de competitividade 

industrial e não de um direcionamento da demanda para o setor de serviços, 

como é o caso da desindustrialização considerada positiva. Pelo lado da oferta, 

o crescimento é motivado por novos empregos, e não por aumentos no 

investimento ou pela incorporação de progresso tecnológico ou de capital 

humano. Há, portanto, um quadro de crescimento negativo na produtividade do 

trabalho. Novamente constata-se que o Brasil tem se especializado em 

atividades com menor capacidade de agregar valor, afastando-se da indústria de 

transformação e recorrendo a indústrias de montagem. Por consequência, 

verifica-se um alargamento do gap tecnológico em relação aos países 

desenvolvidos e uma submissão a necessidades importadoras no que tange à 

produtos de alta tecnologia: 

o Brasil ainda é um ator relevante na indústria mundial. A 

indústria brasileira é diversificada e o país fabrica produtos 

complexos como carros, aviões, medicamentos, químicos e 

eletrônicos. Do ponto de vista tecnológico, a produção da 

maioria desses produtos é uma ilusão estatística, uma vez que 

não gera desenvolvimento tecnológico e poder transformador 

devido ao elevado conteúdo importado de componentes 

tecnológicos. O país não está se especializando em tarefas de 

alto valor agregado e intensivas em habilidades como design, 

marketing e P&D. (Morceiro, 2016, p. 31) 
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Carvalho e Kupfer (2011), ao analisarem a relação entre diversificação e 

especialização da estrutura produtiva, constataram que o Brasil teve seu ponto 

de inflexão da trajetória da renda per capita a um patamar inferior aos demais 

países analisados, desenvolvidos ou não. Isso se traduz em um ingresso 

prematuro no processo de especialização de sua estrutura. Essa especialização 

precoce pode ter sido acarretada pela liberalização da economia ou se 

apresentou como um sintoma de doença holandesa. Pode-se associar a falta de 

dinamismo da economia brasileira a uma certa rigidez estrutural na indústria 

nacional, que limita os horizontes de investimento, consequentemente causando 

entraves ao desenvolvimento do setor. 

Grandes mudanças institucionais e esforços conjuntos entre diversos 

segmentos da sociedade são cruciais para provocar mudanças estruturais no 

sistema produtivo. Com base na teoria Kaldoriana, Lamonica e Feijó (2007) 

afirmam que a competitividade das exportações estabelece o dinamismo da 

demanda agregada, por sua vez determinante da sustentabilidade do 

crescimento econômico. Isso posto, desequilíbrios no Balanço de Pagamentos 

podem limitar o crescimento. As mudanças estruturais brasileiras engendradas 

nos últimos 40 anos não resultaram na ampliação do potencial de crescimento 

econômico a fim de reduzir as restrições do balanço de pagamentos. Os autores 

afirmam que o desempenho do crescimento econômico foi favorecido por 

políticas macroeconômicas voltadas a estimular e favorecer o aperfeiçoamento 

da industrialização. Mesmo em momentos em que a política econômica teve seu 

foco no mercado interno, que é bastante extenso no contexto brasileiro, houve 

um reflexo positivo nas exportações. 

Estratégias de política industrial podem promover a transformação das 

vantagens comparativas de uma economia (PALMA, 2005; HARTMANN ET AL, 

2020). Conforme estudo feito por Hartmann et al (2020), países bem-sucedidos 

em sua política industrial – Coréia do Sul, Cingapura, Israel e Irlanda – buscaram 

investimentos em novas oportunidades tecnológicas, como microchips, 

softwares e eletrônicos. Os autores também analisaram circunstâncias em que 

a política industrial foi malsucedida, como Brasil e África do Sul. No caso 

brasileiro, apura-se que, entre 2003 e 2013, os gastos do governo no setor têm 

sido primordialmente revertidos para produtos simples e proteção de indústrias 
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existentes, em detrimento de produtos mais complexos tecnicamente, de 

inovação. Nos casos exitosos, houve a coordenação do Estado e de agentes 

privados, com o primeiro promovendo incentivos e proteções ao setor. Todavia, 

políticas industriais não garantem intrinsecamente a consolidação e a 

sofisticação da indústria, sendo também capaz de suscitar ineficiências, 

alocações equivocadas de recursos e corrupção. São necessárias políticas 

industriais focadas em finalidades específicas e que estejam em consonância 

com a política macroeconômica (SILVA, 2014; CANO, 2018; HARTMANN ET 

AL, 2020). 

Apesar de esforços de política industrial colocados em prática ao longo do 

século passado, o Brasil não subiu a “escada tecnológica” por diversos motivos: 

políticas industriais sem foco, abarcavam um número excessivo de setores, o 

que diluiu seus efeitos e gerou incentivos indiscriminados. Para mais, o Estado 

foi ineficiente em evitar rent seeking, contando com mecanismos de “retirada de 

perdedores” pouco eficazes (PALMA, 2005; MOLLO E TAKASAGO, 2019, 

HARTMANN ET AL 2020). A crise da dívida e a inflação dos anos 80 e 90 

estagnaram os avanços estruturais. Após os distúrbios econômicos, o país 

entrou num processo de desindustrialização precoce, associado a liberalização 

financeira e comercial e ao fim do controle tácito de sua doença holandesa. 

Industrialização incompleta e falta de capacidade de avançar tecnologicamente 

em setores mais sofisticados no cenário recente, como eletrônicos e tecnologias 

digitais (HARTMANN ET AL, 2020). 

Sob a hipótese de que a composição da estrutura produtiva é importante 

para o desenvolvimento, Curado (2013) resgata a discussão atual acerca da 

orientação de políticas industriais no Brasil e sua relação com o desenvolvimento 

econômico, motivada em grande parte pela perda recente de participação da 

indústria no PIB. O autor destaca duas perspectivas principais, sendo uma a 

corrente que advoga pela transformação da estrutura produtiva através de 

políticas voltadas ao setor industrial, de maneira a complementar bem como 

conduzir a atuação de forças de mercado (KUPFER, 2003; SUZIGAN E 

FURTADO, 2006). O outro grupo defende que políticas industriais só devem ser 

implantadas frente a um contexto de resolução de falhas de mercado, 

considerando descabida a ideia de uma intervenção nos moldes supracitados, 
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colocando-se contrários ao incentivo de setores menos competitivos, de forma 

que o caráter estruturalmente transformador é desconsiderado (FERREIRA E 

HAMDAM, 2003; PINHEIRO ET AL, 2007).  

Perda de participação da indústria é observada não só no Brasil, mas na 

América Latina em geral (CANO, 2012; CANO, 2018). Palma (2005) alerta que 

as perspectivas de recuperação da industrialização nesses países não são muito 

otimistas. Na ausência de políticas industriais e comerciais visando resgatar o 

viés pro-industrial dessas economias, a análise sugere que no melhor dos casos, 

esses países vão conseguir apenas manter seus níveis de emprego industrial. 

Finlândia, Suécia e alguns países do Sudeste Asiático, apesar de ricos 

em recursos minerais, conseguiram escapar da onda de desindustrializações. 

Palma (2005) destaca o caso da Finlândia, que por meio do processamento 

industrial de commodities e do desenvolvimento de setores como o de telefonia 

móvel, conseguiu manter sua industrialização em patamares satisfatórios entre 

1960 e 1998. Já a industrialização asiática apresenta recortes setoriais 

importantes, tendo um crescimento industrial norteado não pelo volume, mas 

pela “qualidade” de sua industrialização, ou seja, o enfoque em setores de alta 

produtividade e potencial exportador (PALMA, 2005). A indústria segue até os 

dias de hoje como o setor que norteia os avanços de tecnologia e de 

produtividade no mundo. Há uma mudança da localização espacial dos grandes 

centros industriais e do perfil dos bens produzidos, mas sua importância se 

mantém (OREIRO E MARCONI, 2012). 

Deve-se mencionar que divergências metodológicas e conceituais, assim 

como problemas na coleta de dados e limitações de indicadores utilizados na 

análise da desindustrialização desorientam o debate (CURADO, 2013). Torres e 

Silva (2015) tecem críticas a alguns dos principais indicadores utilizados na 

análise da desindustrialização brasileira. Em relação à participação da indústria 

de transformação no PIB, os autores alertam para a vieses decorrentes das 

mudanças de metodologia das séries de dados nacionais e distorções causadas 

por mudanças na organização interna do setor industrial, como terceirização e 

subcontratação (“ilusão estatística”). O Sistema de Contas Nacionais (SCN) 

passou por duas revisões, em 1989 e em 1994, resultando em descontinuidade 

da utilização desses dados. Já acerca do indicador que mensura o adensamento 
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das cadeias produtivas, representado pela razão entre o valor da transformação 

industrial (VTI) e o valor bruto da produção industrial (VBPI), é observada 

sensibilidade à variação da taxa de câmbio, pois custos das operações 

industriais (COI), fator que compõe o VTI, podem ser alterados por uma variação 

cambial, além do indicador ser impróprio para análises setoriais. Oreiro e Feijó 

(2010) destacam também a mudança de metodologia de cálculo do PIB pelo 

IGBE a partir de 2007, limitando a continuidade de séries históricas. 

4.3.2 Análise gráfica/dados 

A partir de dados do Banco Mundial, foram elaboradas análises gráficas 

da trajetória da participação do emprego e do valor adicionado industriais na 

economia, estes os principais indicadores encontrados na literatura acerca do 

tema da desindustrialização. Buscou-se traçar paralelos entre o curso do 

desenvolvimento industrial do Brasil e de outros países. Conforme observado no 

gráfico 1, constatam-se os sinais característicos de um processo de 

desindustrialização: paulatina redução da participação da indústria no emprego 

e no valor adicionado, ao passo que o setor de serviços se alça a uma posição 

de protagonismo. 

Gráfico 1 – Empregos e valor adicionado por setor no Brasil 

 

 Os dados do Banco Mundial seguem os critérios de classificação 

estabelecidos pelo padrão das Nações Unidas, o ISIC, em que o que se 

considera como indústria geral é a manufatura mais a produção de eletricidade, 

o fornecimento e tratamento de água, o sistema de esgoto e a indústria de 

construção. Portanto, a parte que abarca a manufatura representa a seção 

responsável pelos processos de transformação física ou química de matérias 
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primas em bens finais ou bens de capital. A indústria geral e a manufatura, como 

pode-se observar no gráfico 2, seguem praticamente a mesma tendência, seus 

níveis mantendo um hiato de aproximadamente 10% desde meados dos anos 

1990. 

Gráfico 2 – Valor adicionado da indústria geral e da manufatura no Brasil 

 

O gráfico 3 demonstra a trajetória do nível de emprego industrial no estado 

de São Paulo, o maior expoente produtivo do setor no cenário nacional. O 

declínio vertiginoso, iniciado na década de 1990, reforça a tese de que há em 

curso um processo de desindustrialização. 

Gráfico 3 – Nível de emprego na indústria no estado de São Paulo 
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Hartmann et al (2020) colocam Cingapura, Israel e Irlanda como países 

exitosos na execução de uma política industrial moderna. Palma (2005) destaca 

o sucesso da Finlândia e da Suécia no combate à desindustrialização. Diversos 

autores, porém, dão destaque à Coréia do Sul como um caso de sucesso quando 

comparado tanto ao Brasil de forma específica quanto ao mundo em 

desenvolvimento em geral (PALMA, 2005; CANO, 2018; HARTMANN ET AL, 

2020; CURADO, 2013; HAUSMANN E RODRIK, 2002; RODRIK, 2015; OREIRO 

E MARCONI, 2012; AREND E FONSECA, 2012). Nos gráficos abaixo estão 

retratados os dois indicadores principais acerca do processo de 

desindustrialização: emprego e valor adicionado. 

Gráfico 4 – Empregos e valor adicionado por setor no Brasil, Finlândia, Coréia 
do Sul e Singapura 

 

Gráfico 5 – Empregos e valor adicionado por setor na Coréia do Sul 

 

Como demonstra o gráfico 6, quando confrontadas as trajetórias do 

percentual de emprego na indústria do Brasil e da Coréia do Sul, observa-se que 

enquanto o Brasil teve um crescimento médio pouco acentuado, a Coréia, 
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partindo de um patamar inferior conseguiu uma elevação considerável a partir 

do início da década de 1970, assim como se estabilizou em um nível de emprego 

superior ao brasileiro. 

Gráfico 6 – Emprego industrial no Brasil e na Coréia do Sul 

 

O gráfico abaixo representa a trajetória da importação e da exportação de 

manufaturas no Brasil e da Coréia do Sul. No caso brasileiro, a partir do começo 

da série em 1960, identifica-se uma gradual redução da defasagem entre 

importações e exportações, até que em 1980 as exportações superam, mesmo 

que por um breve período, de aproximadamente 5 anos, as importações. Após 

o retorno da prevalência das importações, se inicia, a contar do início da década 

de 1990, uma tendência de aumento da disparidade entre as importações e a 

exportações, invertendo a tendência anteriormente observada. A Coréia, por sua 

vez, mantém um patamar elevado de exportação de suas manufaturas desde a 

década de 1960, demonstrando um esforço de política industrial voltado à 

exportação. 
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Gráfico 7 - Exportações e importações de manufaturas no Brasil e na Coréia do 
Sul 

 

 Utilizando dados da participação do emprego na indústria de  Herrendorf 

et al. e GGDC-10 data e dados populacionais de Gapminder, HYDE & UN, 

curados pelo Our World in Data, os gráficos abaixo buscam reproduzir a análise 

do “U” invertido, que relaciona a renda per capita nacional (aqui em dólares, a 

preços constantes de 2011) com a participação do emprego na indústria, a fim 

de aferir o nível de renda em que o emprego alcança seu auge e passa a entrar 

em declínio, o que marcaria, por essa métrica, o início do processo de 

desindustrialização (PALMA 2005, RODRIK 2015). 

Foram analisados Alemanha, Argentina, Brasil, México, Coréia do Sul, 

Japão, Cingapura, Finlândia, Suécia e os Estados Unidos. O início da série varia 

conforme a disponibilidade de dados de cada país, mas seu término é no ano de 

2011. O gráfico 6 representa o PIB per capita e o emprego industrial do Brasil, e 

o gráfico 7 demonstra os mesmo dados para a Coréia do Sul, estando em 

destaque o valor percentual do emprego industrial e o da renda per capita (em 

dólar americano a preços constantes de 2011) respectivamente, no momento em 

que o país alcança seu pico de ocupação na indústria. A tabela 1 expande essa 

análise aos demais países selecionados, explicitando os níveis de renda per 
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capita alcançados quando o emprego industrial atinge seu máximo, tal como o 

ano em que ocorre esse pico. 

Gráfico 8 - PIB per capita e nível de emprego no ponto de inflexão da curva em 

"u invertido" no Brasil (em dólar americano a preços constantes de 2011). 

 

Gráfico 9 - PIB per capita e nível de emprego no ponto de inflexão da curva em 

"u invertido" na Coréia do Sul (em dólar americano a preços constantes de 2011). 

 

Tabela 1 – Ano, nível de renda per capita, e percentual do emprego industrial 

alcançados no ponto de inflexão da trajetória do emprego na indústria. 

País Ano de pico Renda per capita % do emprego 

Alemanha 1960 14642,00 46,2 

Argentina 1958 9083,00 34,3 

Brasil 1981 7709,00 23,5 
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Estados Unidos 1948 14734,23 34,8 

Coréia do Sul 1991 15056,16 35,9 

Finlândia 1974 17669,00 34,7 

Japão 1973 18226,00 33,7 

México 2000 12613,40 28,2 

Singapura 1984 16767,00 37,9 

Suécia 1960 13849,00 45,4 

 

O Brasil tem seu ponto de inflexão no ano de 1981, a uma renda per capita 

de $7709 e com 23,5% do emprego total ocupado pelo setor industrial. São os 

menores valores verificados em ambos os indicadores dentre todos os países 

analisados, desenvolvidos ou não. Isto é, o Brasil passou a se desindustrializar 

com patamares bastante reduzidos de emprego e de renda per capita em relação 

aos países desenvolvidos, que, supõe-se, passaram por um processo natural de 

perda de participação da indústria, e aos seus pares em desenvolvimento. Esses 

resultados corroboram a hipótese de que ocorre no Brasil um processo de 

desindustrialização precoce. 

5 Considerações finais 

Na pesquisa, buscou-se explorar a relação entre o desenvolvimento e a 

industrialização, com enfoque no caso brasileiro, evidenciando, assim, as 

potenciais agruras decorrentes de um processo de desindustrialização precoce. 

Fundamentando-se na revisão teórica e no panorama histórico, conclui-se que o 

setor industrial promove benefícios como maiores ganhos de produtividade, 

inovação tecnológica, inserção nas cadeias produtivas globais e maior 

competitividade no mercado externo quando comparado aos demais, se 

manifestando, portanto, como promotor primeiro do desenvolvimento econômico 

circunscrito à dinâmica capitalista, enquanto ela imperar. Portanto, se faz 

necessário priorizar políticas industriais voltadas ao fomento e à modernização 

do setor, assim como ao combate ao processo de desindustrialização. 

A formação e o desenvolvimento problemáticos da indústria brasileira, 

cuja sustentação foi por muito tempo pautada no financiamento estrangeiro, 

acentuando sua situação de dependência e a subsequente dificuldade de gestar 
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uma estrutura produtiva capaz de se reproduzir e se atualizar de maneira 

autônoma, resultaram em um setor industrial retraído, tecnologicamente 

defasado e incapaz de competir com as importações. As dificuldades referidas 

advêm de planejamento e vontade política, isto é, o que dita o desenvolvimento 

industrial é a implementação e a qualidade das políticas orientadas ao setor. 

Como destacado por Palma (2005), é perfeitamente possível que países ricos 

em recursos naturais e voltados ao mercado exportador tenham o potencial de 

superar as restrições impostas por sua dinâmica de vantagens comparativas e 

buscar o incentivo à manufatura, os entraves à essa superação são, desse 

modo, de natureza política. 

Dada a conjuntura mundial atual de inflamações nacionalistas, 

intensificação de desigualdades e crise climática, além das consequências 

vindouras da pandemia da Covid-19, cuja magnitude ainda é difícil de precisar, 

a grande questão do presente é “how can policy makers craft an industrial policy 

that is future – and welfare oriented, which not only mitigates market failure, but 

also addresses society’s most important social and environmental challenges, 

without stroking national chauvinism” (AIGINGER E RODRIK, 2020, p.191). 

Juntamente aos desafios internos específicos de uma eventual retomada da 

industrialização brasileira, há uma necessidade de adequar esse processo a um 

cenário global de crescimento da hegemonia dos países asiáticos, em especial 

a China (simultaneamente uma ambição e um obstáculo para os países em 

desenvolvimento), assim como acompanhar as cada vez mais velozes e 

sofisticadas inovações tecnológicas. Ademais, o contexto do século XXI exige 

uma preocupação com as questões ambientais, fazendo-se necessário um 

planejamento industrial sustentável, de modo a não agravar ainda mais a 

poluição e as questões climáticas. 
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