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RESUMO - O Brasil passou por um decisivo processo de industrialização a 

partir da década de 70 com forte tendência ao protecionismo exagerado e que 

culminou na escolha do país por setores básicos para mover seu processo de 

avanço. Ao final da década mencionada o Brasil era o oitavo parque industrial 

do mundo e atualmente encontra-se em uma clara desindustrialização, apesar 

do mínimo aumento da produção industrial e das exportações, além de um 

notável crescimento no mercado interno devido às políticas distributivas do 

governo. Esse artigo apresenta o cenário de instauração da indústria no Brasil 

a partir do início de sua participação até os dias atuais. Trata da 

desindustrialização no país, demonstrando se existem, ou não, evidências que 

esse fenômeno atinge nossa indústria e aponta as perspectivas para o setor 

com a indicação de fatores imprescindíveis para que sejamos capazes de 

construir uma estratégia de desenvolvimento industrial produtivo de longo 

prazo. O objetivo do trabalho é compreender a história da indústria no Brasil 

desde sua formação até os dias atuais e identificar as principais perspectivas 

do setor visto o possível processo de desindustrialização pelo qual passa.  

INTRODUÇÃO - Entende-se que a abordagem a cerca da formação da 

estrutura industrial e processo de industrialização do país é de suma 

importância para se entender quais as bases escolhidas para esse setor e as 

tendências do mesmo a partir da análise de sua história. A indústria detém 

grande participação na formação de empregos e participação direta no PIB e 

desenvolvimento de um país. As questões macroeconômicas e políticas 

industriais adotadas pelo Brasil são decisivas para as corretas tomadas de 

decisões por parte dos administradores para alcançar com eficiência e eficácia 

os objetivos e metas das organizações. Para que o país torne-se, cada vez 

mais, desenvolvido seu processo de industrialização e mudança de exportação 

em massa apenas de produtos primários deve ser reavaliada. Cabe, portanto, 

aos administradores, que tão bem entendem as necessidades de mercado, 

buscar a construção de estratégias de desenvolvimento industrial de longo 

prazo, com proteção à sua estrutura produtiva e fortalecimento do incentivo à 

pesquisa e tecnologia. É preciso gerar valor para o setor e isso não será 

possível sem o conhecimento de sua formação e análise da conjectura como 

um todo. A metodologia escolhida para o projeto foi pesquisa bibliográfica, 

leitura de artigos acadêmicos e revistas especializadas no setor econômico.  



OBJETIVO: Compreender o chamado processo de desindustrialização e 

analisar as condições do Brasil neste contexto.  

METODOLOGIA: Para a realização deste trabalho buscou-se na literatura uma 

revisão bibliográfica pertinente ao tema.  

A DESINDUSTRIALIZAÇÃO: EVIDÊNCIAS OU ESPECULAÇÕES? - Cabe, a 

priori, conceituar a desindustrialização e ROWTHORN e RAMASWANY (apud 

OREIRO e FEIJÓ, 2010, p.1) afirma como sendo uma redução persistente da 

participação do emprego industrial no emprego total de um país ou região, “a 

desindustrialização em economias não é necessariamente um fenômeno 

indesejável, mas essencialmente uma consequência natural do dinamismo 

exibido por esses países”. Sendo assim, segundo OREIRO e FEIJÓ (2010) os 

países desenvolvidos teriam passados por um forte processo de 

desindustrialização na década de 70 e a América latina apenas na década de 

90. NASSIF (2008, p.1) também aborda que o tema mencionando não tem 

relação com a nomenclatura que pode designar algo ruim para a indústria. 

Trata-se, na realidade, segundo o autor, de um percurso natural do 

desenvolvimento econômico de um país capitalista. O autor ainda concluiu que 

“a simples expansão da produção industrial não pode ser utilizada como 

„prova‟ da inexistência de desindustrialização”. OREIRO e FEIJÓ (2010) 

observam que utilizar o termo desindustrialização implica categoricamente, 

com um crescimento expressivo na produção da indústria em termos físicos, 

visto que uma economia não se desindustrializa quando a produção industrial 

está estagnada ou em queda e sim quando perde importância como fonte 

geradora de empregos e/ou valor agregado para um determinado setor da 

economia. Outra vertente abordada pelos autores refere-se a 

desindustrialização não estar necessariamente associada à chamada “re-

primarização da pauta de exportação”, ou seja, “a participação da indústria no 

emprego e no valor adicionado pode se reduzir em função da transferência 

para o exterior das atividades manufatureiras mais intensivas em trabalho e/ou 

com menor valor adicionado” (p. 2). Se ocorrer dessa maneira, os autores 

afirmam que a desindustrialização pode gerar aumento da participação de 

produtos com maior conteúdo tecnológico; sendo assim, a desindustrialização 

é positiva. Em contra partida, OREIRO e FEIJÓ (2010, p.2) mencionam que a 

desindustrialização pode ter teor negativo se “causada pela apreciação da taxa 



real de câmbio resultante da descoberta de recursos naturais escassos num 

determinado país ou região”; e será considerada negativa devida uma falha de 

mercado. Esse fenômeno poderá ser sintoma da “doença holandesa”, que para 

CORDEN e NEARY (apud NASSIF, 2008, p.1) está relacionada a um 

fenômeno ocorrido na Holanda em 1970 e deu-se através da descoberta de 

fontes enormes de gás natural no país que provocou uma realocação dos 

recursos naturais da economia local; e teve por fim “a rentabilidade de um ou 

mais setores fortemente comprimida como decorrência de um boom ocorrido 

em determinadas indústrias produtoras de bens ou serviços comercializados”. 

OREIRO e FEIJÓ (2010) concluem que num contexto “natural” todas as 

economias tendem a se desindustrializar ao atingir um determinado nível de 

renda per capita (soma dos salários de toda população dividia pelo número de 

habitantes). Afirmam os mesmos (2010, p.2) “isso porque a elasticidade renda 

da demanda de serviços tende a crescer com o desenvolvimento econômico, 

tornando-se maior do que a elasticidade renda da demanda por 

manufaturados”, aumentando a participação dos serviços no PIB e em 

consequência uma diminuição da participação da indústria. NASSIF (2008) 

nega que o Brasil tenha passando por um processo de desindustrialização ou 

que tenha ocorrido uma “doença holandesa” no país. Como para o autor em 

questão a desindustrialização trata-se de uma mudança na estrutura do setor 

industrial em direção aos setores focados em recursos naturais e trabalho, ele 

aborda uma relativa estabilidade de estrutura da indústria no Brasil no período 

que compreende 1996 a 2004 com mudanças percentuais abaixo de 05% e 

cita: “Não se pode falar que o Brasil tenha passado por um processo de 

desindustrialização porque não se assistiu a um processo generalizado de 

mudança na realocação de recursos produtivos e no padrão de especialização 

dos setores naturais e em trabalho” (p.9). OREIRO e FEIJÓ (2010) a despeito 

do Brasil, porém em contrapartida, apontam inúmeros fatores que demonstram 

a desindustrialização no país já iniciada entre as décadas de 80 e 90 com 

queda acentuada na participação do PIB em especial sobre o peso da indústria 

de transformação. PEREIRA e MARCONI (2009, p.1) afirmam que a “doença 

holandesa” não é obvia, mas que estamos, sim, sendo vítimas de 

desindustrialização. A partir de 1990, contudo, o autor analisa que essa 

neutralização parou de acontecer devido à abertura comercial e financeira e 



essa doença agravou-se tendo como principal fator os recursos naturais 

baratos e abundantes que são ótimos para o país, mas péssimos se não 

“impedem a sobre apreciação da moeda nacional”. Os autores citam de forma 

categórica (p.1):  

Quando um país com doença holandesa entra em déficit em 
conta corrente, isso se deve à „política de crescimento com 
poupança externa‟ ou então às operações de ‘carry and trade’. 
No Brasil, na medida em que não limitamos essas duas 
práticas e não neutralizamos a doença holandesa, já estamos 
sendo vítimas de desindustrialização. Não se trata de 
desindustrialização aguda, porque a doença holandesa 
brasileira não é comparável à dos países exportadores de 
petróleo. Como a doença holandesa esta associada também a 
salários baixos dominantes em setores industriais de baixa 
tecnologia, os setores industriais que mais sofrem com a 
doença holandesa são os de mais elevado conteúdo 
tecnológico e, portanto, de maios valor adicionado per capita. 
São os setores que deveriam liderar o processo de 
desenvolvimento econômico do país porque geram progresso 
técnico, retornos crescentes e externalidades positivas, mas 
são aqueles que estão ficando para trás.  
 

Concluem, em suma, que a desindustrialização do Brasil é clara. E para mudar 

esse cenário faz-se necessária uma nova política de administração da taxa de 

câmbio, mais decisiva, ao menos, e diferente do que economistas 

convencionais dizem em relação à taxa de câmbio no longo prazo (que é 

impossível administrá-la nessas condições). Mantendo o contexto apresentado 

o crescimento da renda per capita do país continuará a ser “aproximadamente 

a metade da observada nos países asiáticos dinâmicos” (p.4), conforma-se o 

autor, e apesar de algumas épocas de euforia, como já vividas, os períodos de 

prosperidade serão insuficientes para o Brasil progredir de forma sustentada.  

PERSPECTIVAS PARA A INDÚSTRIA BRASILEIRA - No primeiro governo 

Lula ocorreu o veto à Política Industrial, mas houve a continuidade da Política 

Macroeconômica, CANO e SILVA (2010, p.6) citam:  

O presidente Lula assume em primeiro de janeiro de 2003 e 
mantem a política macroeconômica que vinha sendo executada 
desde 1999, apoiada na combinação do regime de metas de 
inflação com o câmbio flutuante e a política de geração de 
superávit fiscal primário, visando a continuidade do controle 
inflacionário. Para cumprir as metas de inflação, o Banco 
Central continua fixando a taxa básica de juros em patamares 
muito elevados, a despeito de todos os seus efeitos perversos.  
 



Em 2003, abordam os autores, a economia do país ainda apresentava 

crescimento mínimo, porém com uma boa desvalorização cambial se 

comparada com a apresentada no final do Governo de Fernando Henrique 

Cardoso. Nesse cenário o principal estímulo somente poderia ser a partir do 

comércio exterior (aquecido pela constante demanda asiática), sendo assim, as 

restrições externas diminuíram no governo Lula. Os mesmos afirmam (p.7) que 

o governo acabou com o veto à Política Industrial e iniciou a formulação da 

Política Industrial, Tecnológica e de Comercio Exterior (PITCE), elaborada ao 

longo de vários meses por especialistas das áreas e propunha articular:  

1) Linhas de ação horizontais (inovação e desenvolvimento 
tecnológico; inserção externa; modernização industrial; 
ambiente institucional/aumento da capacidade produtiva); 2) 
Opções estratégicas (semicondutores, software, bens de 
capital e fármacos); 3) Atividades portadoras de futuro 
(biotecnologia, nanotecnologia, biomassa/energias renováveis). 
Eram dois os macroprogramas mobilizadores: I) Indústria forte 
(visando fortalecer e expandir a base industrial brasileira); II) 
Inova Brasil (visando aumentar a capacidade inovadora das 
empresas).  
 

Os objetivos eram, segundo CANO e SILVA (2010), oferecer maior inserção do 

país no comércio internacional com estímulos aos setores do Brasil onde 

existem grandes capacidades de desenvolvimento em vantagens e 

competição. Concluem que a criação da PITCE representava um esforço de 

estruturar melhor a política industrial e tecnológica contemporânea, com 

perspectivas de longo prazo. Até o final do primeiro governo Lula, essa criação 

resultou em um conjunto de ações feitas a partir de políticas industriais 

explícitas, porém para melhores resultados deveriam contar com políticas 

macroeconômicas compatíveis, acrescentam os mesmos. As medidas tomadas 

foram, dentre outras: zerar alíquotas de IPI (Imposto sobre Produto 

Industrializado) para bens de capital, aprovação de isenção de PIS/Pasep e 

Confins para a compra de máquinas e equipamentos para empresas que 

exportassem pelo menos 80% de sua produção e as mais articuladas foram na 

promoção de exportações. Os autores concluem que desde a criação do 

PITCE até o final do primeiro governo Lula ocorreu o fortalecimento 

institucional de apoio à política (foi criado o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Industrial – CNDI, com articulação público-privada) e 

promoção à inovação (principalmente com a aprovação da Lei de Inovação, Lei 



10.973, de 02/12/04). A PITCE ainda favoreceu empresas de menor porte com 

linhas de apoio, de financiamento ao investimento, linhas para capital de giro e 

programas de apoio ao desenvolvimento organizacional e gerencial. Em suma, 

concluem que a PITCE não produziu os resultados que poderia do ponto de 

vista que confere ao desempenho da indústria. CANO e SILVA (2010) abordam 

sobre o início do segundo governo Lula dando continuidade a PITCE. Em 2008, 

porém, é lançado um novo programa de promoção à indústria brasileira 

batizado de Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP e tem como principal 

objetivo “a sustentação de um longo ciclo de desenvolvimento produtivo, 

apoiado no investimento, na inovação, na competitividade das empresas e na 

ampliação das exportações” (p.11). Os programas são: programas para 

consolidar e expandir a liderança, programas para fortalecer a competitividade 

e programas mobilizadores em áreas estratégicas. Uma das metas para 2010 

era fazer o Brasil participar 1,25% do total de exportações mundiais, contra sua 

participação de 1,18% em 2007, que foi frustrada devido à crise de Agosto de 

2008. A meta mais importante da PDP também não foi alcançada: elevação do 

investimento fixo para 21% do PIB até 2010, contra 17,6% em 2007 e a 

perspectiva, quanto ao estímulo à inovação industrial, que os investimentos 

privados em pesquisa e desenvolvimento (P&D) passassem de 0,51% em 2007 

para 0,65% em 2010. Metas frustradas também, ainda, por um adiamento de 

investimentos principalmente na indústria, devido à crise; contudo houve uma 

interessante manutenção do mercado interno. Os mesmos autores abordam 

que além dos efeitos negativos sobre as decisões de investimentos a crise 

internacional abriu mais ainda o mercado internacional e acirrou a concorrência 

já existente, em especial com os chineses. Foram anunciadas, 

consequentemente, novas macrometas para a PDP definidas para 2014 

(dentre elas destacam-se: elevar a participação da indústria na economia e 

aumentar sua eficiência, maior ênfase em pesquisa e desenvolvimento, 

ampliação da participação brasileira nas exportações mundiais e maior 

participação das micro e pequenas empresas nesse aspecto). BELLUZZO e 

ALMEIDA (2013, p.28) afirmam que nos últimos dois anos, a indústria brasileira 

obteve desempenho decepcionante e mesmo que realize um crescimento 

considerável em 2013 culminará em um triênio decepcionante. Sobretudo no 

setor manufatureiro “a chamada globalização das cadeias de valor ocorreu de 



forma muito assimétrica. As economias centrais perderam posição no valor 

agregado manufatureiro, enquanto economias emergentes com maior grau de 

industrialização também sofreram, ainda que perdas menores, como é o caso 

do Brasil”. Notoriamente na concorrência mundial os asiáticos detêm grande 

vantagem, em especial os chineses. O que os autores observam sobre a 

indústria manufatureira atualmente é uma forte “exteriorização” dos segmentos 

produtores que barateou enormemente os custos e aumentou a eficiência dos 

sistemas de produção manufatureira. Esse processo foi possível, obviamente, 

devido um avanço significativo em inovações tecnológicas das informações e 

de comunicações e as importantes transformações na logística mundial. Os 

setores que o Brasil mais se afastou em relação ao desenvolvimento são: 

infraestrutura de telecomunicações, infraestrutura de telecomunicações móveis, 

PCs, componentes eletrônicos e outros. BELLUZZO e ALMEIDA (2013) 

atentam-se à importância da dinâmica entre exportações e importações: 

“produzir para exportar tanto quanto importar para produzir” (p.29). E conclui 

informando ao entrevistador que o câmbio praticado atualmente não é errático, 

ao contrário, está menos volátil do que o apresentado anteriormente na história 

do país, as contas públicas estão em ordem, o maior desafio para 2013 é o 

mesmo dos outros anos: investimento, e esse será o foco do governo e do 

BNDES. O presidente do Banco afirma que “essa é a prioridade não somente 

para 2013, como também para o ciclo longo de crescimento sustentável que se 

busca construir no país” (p.31).  

RESULTADOS - A década de 70, conforme SUZIGAN (1988) foi decisiva para 

formar a estrutura industrial e consolidar o processo de industrialização do 

país. As políticas implementadas, contudo, apresentaram deficiências em 

termos de política industrial, com forte tendência ao protecionismo exagerado e 

permanente que culminaram na escolha, do Brasil, por setores básicos e 

tradicionais para mover seu processo de avanço industrial para BELLUZZO e 

ALMEIDA (2013). De fato os autores complementam que nos últimos 40 anos 

foram feitas apenas adições marginais à estrutura manufatureira com 

baixíssima capacidade de inovação. A década de 90 caracteriza-se por uma 

desindustrialização entendida pelos autores como: “a redução do coeficiente de 

Valor Agregado Interno sobre o Valor Bruto da Produção e como liquidação de 

postos de trabalho” (p.30). BELLUZZO e ALMEIDA (2013, p.29) afirmam:  



Antes e depois da estabilização de 1994, o Brasil não 
conseguiu levar adiante o crescimento e a diferenciação de sua 
estrutura industrial. Antes do Plano Real, a crise aguda de 
balança de pagamentos e a ameaça hiperinflacionária 
afastaram o país das estratégias de migração e reorganização 
da grande empresa transnacional. Depois da vitória contra a 
inflação a valorização do real, além de reanimar a 
vulnerabilidade externa, desfavoreceu a participação brasileira 
nas cadeias produtivas globais, sobretudo nos setores em que 
ocorriam com mais intensidade as transformações estruturais e 
tecnológicas acima mencionadas.  
 

É de suma importância lembrar que, conforme abordou CANO e SILVA (2010) 

nenhum país tornou-se desenvolvido antes de completar seu processo de 

industrialização ou restringindo sua exportação em produtos primários, como 

PEREIRA e MARCONI (2009, p.2) ironizaram ao afirmar que “o Brasil vai 

gradualmente se transformando na fazenda do mundo”. Hoje, ainda, contesta 

BELLUZZO e ALMEIDA (2013) a indústria brasileira pode ser comparada a 

uma nebulosa onde apenas algumas empresas, médias e grandes, se 

sobressaem e isso devido à estrutura de apoio globalizada (sobrevivem atentas 

às mudanças macroeconômicas e novas concorrências internacionais). Talvez, 

conforme SUZIGAN e FURTADO (2006, p.171) tenham abordado de forma 

realista “o momento de mudar o modelo normativo da Política Industrial tenha 

sido a transição dos anos de 1970 aos anos de 1980”, estabelecendo-se metas 

qualitativas, voltadas para inovação, produtividade, qualidade e 

desenvolvimento tecnológico, que foi, sim, esboçada, porém atropelada por 

alterações no comando da economia em fins de 1979. Assim, completam os 

autores, ao invés de mudança, a partir de 1981 ocorre um processo de 

involução tecnológica, de estruturas empresariais e industriais. Nesse contexto, 

CANO e SILVA (2010) lembram que ao findar da década de 70 tínhamos o 

oitavo parque industrial do mundo (o peso da nossa indústria de transformação 

em 1980 era de 32,4% no PIB, dos mais altos do mundo), ingressados 

posteriormente em crises essa cifra baixou para 15,5% em 2009. Para o bem 

do país, como já feito anteriormente, é imprescindível que sejamos capazes de 

construir uma estratégia de desenvolvimento industrial de longo prazo. Uma 

estratégia de proteção à estrutura produtiva e avanço em seu fortalecimento, 

construindo uma “inserção internacional que se sustente em uma pauta de 



exportação mais qualificada, com produtos de maior valor agregado e 

intensidade tecnológica” segundo CANO e SILVA (2010, p.21).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS - A indústria de transformação está reduzindo sua 

participação no valor adicional total do PIB de maneira linear desde o final dos 

anos 80, o que reforça, também, a hipótese de desindustrialização. Contudo 

afirma (p.27) que “a avaliação intra-industrial mostrou que os setores de maior 

conteúdo tecnológico mantiveram sua participação no valor adicionado pela 

indústria de transformação”. Uma variável-chave para avaliação do fenômeno 

de desindustrialização no Brasil refere-se ao emprego e curiosamente, alerta 

SQUEFF (2012) a tendência de perda da proporção do valor adicionado total 

não é verificada em termos de ocupação e a porcentagem total a partir de 1995 

tem se mantido constante. SQUEFF (2012) a partir dos dados apresentados 

menciona que tais evidências contradizem a tese de que o Brasil passa pelo 

processo de desindustrialização, pois não haveria explicação para que essas 

porcentagens se mantivessem praticamente constantes.  
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