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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é compreender o processo de desindustrialização da 

economia brasileira e as transformações da estrutura produtiva brasileira e apontar, a 

partir da perspectiva da formação nacional, se o Brasil atravessa ou não, um processo 

de desindustrialização. Para isso, faz-se necessária uma análise empírica, utilizando-

se dados extraídos de fontes como IBGE, IPEA data, CNI e Sebrae. Analisa a 

desindustrialização do Brasil a partir da dinâmica do setor ao longo dos anos, ficando 

claro que esse processo se dá após a adoção das medidas de liberalização nos anos 

de 1990, uma vez que nessa época a maioria dos setores da indústria nacional em 

tecnologia não havia atingido nível de maturidade suficientemente competitivo, à 

exceção de poucos setores como, por exemplo, o aeroespacial e aeronáutico, que 

registrou ganhos de mercado; ao contrário, nos demais setores não foi possível evitar 

o crescimento da utilização de insumos importados na produção, e, o crescimento das 

vendas para o exterior de produtos não industriais intensivos em recursos naturais, 

fatores que cooperam para que a indústria perca prematuramente seu protagonismo 

na economia do país. Podendo se chegar a uma conclusão de que possam existir 

indícios da ocorrência de desindustrialização na economia brasileira, verifica-se uma 

ruptura dos principais eixos que caracterizam um processo de industrialização 

condizente com a formação nacional: a desarticulação do sistema industrial; o 

deslocamento do eixo dinâmico da economia para o exterior; e a erosão dos centros 

internos de decisão.  

 

Palavras-chave: Desindustrialização; formação nacional; indústria; trabalho de 

transformação; centros internos e eixo dinâmico, processo, estrutura, dinâmica e 

competitivo. 

 

   



 

 

ABSTRACT 

 
The objective of the present study is to understand the process of 

deindustrialization of the Brazilian economy and the transformations of the Brazilian 

productive structure and to point out, from the perspective of national formation, 

whether or not Brazil is going through a process of deindustrialization. For this, an 

empirical analysis is necessary using data extracted from sources such as IBGE, 

Ipeadata, CNI, CNI and Sebrae. It also analyzes the deindustrialization of Brazil from 

the dynamics of the sector over the years, making it clear that this process occurs after 

the adoption of liberalization measures in the 1990s, since at that time most sectors of 

the national industry more technology intensive had not reached a sufficiently 

competitive level of maturity, except for a few sectors such as , for example, aerospace 

and aeronautics that has recorded market gains over the years; on the contrary, in the 

other sectors it was not possible to avoid the growth of the use of imported inputs in 

production, and, moreover, the growth of sales abroad of non-industrial products 

intensive in natural resources, factors that cooperate so that the industry prematurely 

loses its role in the country's economy. A conclusion may be reached that there may 

be evidence of the occurrence of deindustrialization in the Brazilian economy, because 

there is a rupture of the main axes that characterize a process of industrialization 

minimally consistent with the national formation: the disarticulation of the industrial 

system; the displacement of the dynamic axis of the economy to the outside; erosion 

of internal decision-making centers.  

 

Keywords: Deindustrialization; national training; industry; transformation work, work; 

internal centers and dynamic axis. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Introdução 

 

Este estudo pesquisou o tema desindustrialização, que vem sendo observado 

no mundo e é sempre objeto de discussões econômicas, nas últimas décadas, 

apresentando uma discussão sobre seu conceito e suas causas, além de evidências 

conceituais sobre ela.  

O suposto problema da desindustrialização vem a debates acadêmicos e 

políticos no Brasil, sob diferentes concepções. Na segunda metade dos anos 1990, 

argumentava-se que o processo de liberalização comercial teria provocado uma forte 

primarização da pauta de exportações brasileira (GONÇALVES, 2000).  

Recentemente, a eventual desindustrialização no país seria manifestada por 

uma nova forma de “doença holandesa”. Em economia, refere-se à relação entre a 

exportação de recursos naturais e o declínio do setor manufatureiro. A abundância de 

recursos naturais gera vantagens comparativas para o país que os possui, levando-o 

a se especializar na produção desses bens e a não se industrializar ou mesmo a se 

desindustrializar, o que, no longo prazo, inibe o processo de desenvolvimento 

econômico. 

A expressão doença holandesa foi inspirada em eventos dos anos 1960, teve 

início na década de 1970 e refere-se à perda de competitividade e retração do setor 

industrial holandês, resultante da apreciação cambial na década de 1960, quando uma 

escalada dos preços do gás teve como consequência um aumento substancial das 

receitas de exportação dos Países Baixos e a valorização do florim (moeda da época). 

A valorização cambial acabou por derrubar as exportações dos demais produtos 

germânicos, cujos preços se tornaram menos competitivos na década seguinte. 

Embora seja mais comumente usada em referência à descoberta de recursos 

naturais, como petróleo e gás natural, a doença holandesa pode também se referir a 

qualquer desenvolvimento que resulte em um grande fluxo de entrada de moeda 

estrangeira, incluindo aumentos repentinos de preços dos recursos naturais, ajuda 

externa ou volumosos investimentos estrangeiros.  

O principal fator que contribuiu para a apreciação cambial foram as divisas 

trazidas pelas exportações de gás natural explorado no Mar do Norte (PALMA, 2005). 

Para Palma (2005), em vez de um processo desencadeado pela descoberta de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_manufatureira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vantagens_comparativas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Receita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exporta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Florim_neerland%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mbio_flutuante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Competitividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moeda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento_estrangeiro_direto


14 

 

recursos naturais (como no caso clássico que afetou a Holanda nos anos 1970) ou 

mesmo pelo desenvolvimento e boom exportador do setor de serviços, a nova “doença 

holandesa” que atingiu o Brasil e outros países da América Latina, teria sido 

consequência da drástica mudança do velho regime de substituição de importações 

por outro que, a partir da década de 1990, combinou liberalização comercial e 

financeira com profundas mudanças institucionais. Nessa versão, as novas políticas 

econômicas teriam acarretado não apenas perda relativa e precoce de participação 

da indústria no PIB, como o retorno a um padrão de especialização internacional 

baseado em produtos intensivos em recursos naturais. Nas palavras de Palma (2005), 

essa nova “doença” teria enquadrado o Brasil no grupo de países com padrão de 

especialização “ricardiano rico em recursos”. Uma interpretação complementar 

acrescenta que a referida tendência à desindustrialização tem sido reforçada, desde 

2004, pela combinação de taxas de câmbio reais baixas (ou seja, forte apreciação da 

moeda brasileira em termos reais) com o expressivo aumento dos preços relativos das 

principais commodities exportadas pelo país  

A Industrialização é o processo de modernização pelo qual passam os meios de 

produção de uma sociedade. É acompanhada pela ampliação tecnológica e 

desenvolvimento da economia. 

A Industrialização é um procedimento antigo na humanidade. Ainda durante a 

Idade Média, novas técnicas marcaram o avanço dos meios de produção e de 

produtividade. Mas isso não quer dizer que houvesse indústrias como conhecemos 

atualmente ou características do capitalismo. O progresso passou por várias fases 

tecnológicas. Técnicas mais aprimoradas de agricultura, artesanato e manufatura 

deram suas contribuições para o desenvolvimento pleno da indústria. 

 

1.2 Justificativa 

 

Esta dissertação visa complementar os estudos acerca das políticas e incentivos 

estatais no setor industrial nos últimos anos no país. A desindustrialização brasileira 

é bastante debatida e ainda apresenta muitas incertezas, embora haja diferentes 

vertentes econômicas, concordando que o setor manufatureiro tem passado por 

dificuldades, principalmente após a crise financeira de 2008. 

O fato de se ter uma queda da participação do PIB pela indústria, não pode ser 

compreendida por si, como um indicativo de um processo de desindustrialização, é 

https://www.infoescola.com/economia/capitalismo/
https://www.infoescola.com/industria/manufatura/
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faz necessário um estudo mais aprofundado pela razão da queda da participação no 

PIB. Interesso-me pelo tema justamente por ser recorrente na história da economia 

brasileira, e tratada como a alavanca para o progresso. O interesse pelo tema é 

justamente por compreender que a desindustrialização se enquadra dentro da 

situação atual das indústrias no Brasil, cujos delineamentos devem ser debatidos, 

buscando indicar um ponto de equilíbrio. O que se diferenciará é a análise acerca das 

políticas públicas que foram implementadas no setor industrial e dos resultados 

obtidos pela indústria em termos de composição relativa do emprego, do produto e da 

renda após a implementação dessas políticas.  

Alguns teóricos (SAEGER, 1997; KALDOR, 1967; OREIRO E FEIJÓ, 2010; 

ROWTHORM e RAMASWAMY,1997) argumentaram que estaria em curso um 

processo de desindustrialização no Brasil, esse fenômeno estaria ocorrendo de modo 

precoce, ou seja, antes do atingimento dos níveis mais elevados de maturidade 

econômica do país, verificado quando do desenvolvimento pleno dos setores mais 

avançados tecnologicamente do setor industrial (indústria 4.0), acompanhado de 

elevados níveis de renda da população. O processo de desindustrialização dito 

precoce seria uma “patologia” e teria efeitos danosos sobre a economia do país. 

Dentre as causas citadas para ocorrência desse processo estariam: a abertura 

econômica e financeira de forma inesperada/repentinamente; os juros elevados; o 

câmbio apreciado; e a valorização dos termos de trocas.  

Causas maiores da retração Industrial: 

1- Rescaldo da ditadura fortalecendo o desenvolvimento dependente da do 

capital estrangeiro; 

2- Buraco na qualificação de pessoal voltada a administrar o patrimônio e 

produção de empresas estrangeiras (operacional país de operários) em 

detrimento da formação criativa (inventora); 

3- Fim da ditadura (SEI – Secretaria Especial de Informática). O país estava 

muito atrasado devido as restrições do uso das máquinas e equipamento de 

controle numérico automatizados); 

4- Descaracterização do processo industrial voltado exclusivamente para a 

processo, reprodução de peças, componentes e produtos estrangeiros sob 

licença. Mão de obra intensiva. 
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5- Política neoliberal sem limites, entrega ao capital estrangeiro por meio de 

provatização em todos os setores produtivos e de serviços nacionais, sem 

contrapartida. 

A indústria 4.0 ainda é algo muito abstrato para entender, ainda é algo muito 

distante do entendimento do brasileiro, e não se pode afirmar que a mesma seja 

responsável pela desindustrialização. Esse conceito surgiu para transformar a vida 

das pessoas, por meio do crescimento econômico, da geração de empregos 

qualificados e da elevação da qualidade de vida, aumento da produtividade e 

qualidade do produto nas unidades fabris.  

O crescimento de novas tecnologias, como IoT, Big Data, manufatura aditiva, 

entre outros, cria os alicerces para a indústria 4.0. E, com ela, há uma série de 

alterações que provocam mudanças no modo de ver o funcionamento de uma 

indústria. No entanto, é preciso analisar quais são os impactos da indústria 4.0 e como 

ela pode mudar as relações, tanto comerciais como pessoais, no mundo globalizado. 

Promete revolucionar o modo como os processos industriais são desenvolvidos, por 

isso, é preciso saber lidar com essa realidade que já faz parte do futuro da 

humanidade. 

O conceito de reindustrialização desenvolveu-se nos últimos anos nos Estados 

Unidos onde, depois de um processo de desindustrialização de cerca de trinta anos, 

se concebeu a ideia de um retorno à indústria, mas a uma indústria de novo tipo. De 

uma forma simplificada, trata-se de uma indústria que utiliza ao máximo as tecnologias 

da informação, comunicação e localização (TICLs) mais avançadas e a robótica para 

desenhar, projetar e produzir produtos, a partir das escolhas das necessidades e dos 

gostos dos clientes, produtos em certos casos produzidos em pequenas quantidades, 

ou até individualmente, para serem entregues aos clientes diretamente, depois de 

uma encomenda personalizada e sem custos de armazenamento. Este conceito 

baseia-se no fato de hoje, utilizando os sistemas digitais integrados de desenho, 

projeto, prototipagem, fabricação de componentes, montagens e embalagens, os 

produtos podem ser planejados e executados com um mínimo de intervenção humana, 

permitindo oferecer no mercado, sem aumento de custo, uma vasta gama de produtos 

perfeitamente adaptados a cada cliente individual. A Indústria 4.0 representa a entrada 

definitiva e inevitável das novas Tecnologias de Informação no “chão de fábrica”, com 

implicações em todos os níveis do sistema de produção. O fluxo de dados partilhados 

em tempo real e em rede entre máquinas, robôs e sistemas logísticos, permitirá 

https://www.totvs.com/blog/escalabilidade-nas-industrias/
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antever falhas, adaptar a produção a novos cenários e integrar variáveis no processo 

produtivo, com informação vinda dos clientes, por exemplo, que de outra forma seria 

impossível. Esse modelo corresponde, no fundo, à introdução plena das tecnologias 

digitais nas empresas, permitindo que equipamentos e sistemas trabalhem em 

conjunto e modificando os produtos, processos e os modelos de negócio. 

Não podemos confundir Desindustrialização, como ato de deixar de produzir 

industrialmente, com aquele de transferir o processo de fabricação para lugares mais 

favoráveis economicamente, mantendo a inovação e lucratividade. 

Outro ponto importante, que se deve levar em conta atualmente, tem relação 

direta com a Figura 1, indicando a importância dos setores ao longo da “sucessão 

sistemática” do processo de desenvolvimento econômico na perspectiva da hipótese 

dos três setores, considerando o emprego e o valor adicionado da produção. 

Inicialmente, é o setor primário que apresenta maior participação no nível de emprego 

e na produção total; a partir do processo de industrialização, é a vez do setor 

secundário destacar-se em termos de emprego e valor adicionado da produção, ao 

passo que o setor primário vai perdendo sua força e o setor terciário mantém quase 

inalterada sua participação; com o passar do tempo o setor terciário ganha força, 

atraindo o emprego dos outros setores e registrando maior participação no produto e 

emprego total. 

  

Figura 1 – Representação gráfica da hipótese dos três setores 

 

Fonte: Adaptado de KRUGER (2008). 
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O setor primário abrange todas as atividades produtivas envolvidas com a 

agricultura (Figura 2), a pecuária e o extrativismo (mineral, animal e vegetal), 

relacionados à exploração dos recursos naturais e à produção de matéria-prima, que 

será absorvida por outro setor da economia (secundário). 

 

Figura 2 – A agricultura faz parte do setor primário 

 
Fonte: portalagropecuario.com.br 

 

O setor secundário integra atividades voltadas para a indústria, produção de 

bens de consumo, construção civil e geração de energia (Figura 3). A indústria, por 

exemplo, é responsável pela transformação dos recursos naturais e da matéria-prima 

(proveniente do setor primário) em bens de consumo e produtos industrializados, que 

serão comercializados em outro setor da economia (terciário). 
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Figura 3 – A geração de energia é uma atividade que integra o setor secundário 

 
Fonte: www.oficinadanet.com.br 

 

O setor terciário representa as atividades ligadas à prestação de serviços e 

ao comércio. Dentre elas podem-se citar: comércio (compra e venda de diversos tipos 

de mercadorias) e prestação de serviços (serviços públicos, empresas de prestação 

de serviços, distribuição de mercadorias, financeiras, profissionais liberais, como 

advogados, professores, engenheiros dentre outros). Esse setor de atividade é o que 

mais cresceu nos últimos anos, especialmente em países desenvolvidos, onde a 

população rural é cada vez mais reduzida, diante desse fato a população 

economicamente ativa se concentra no setor secundário e terciário (Figura 4). 

 

Figura 4 – O trabalho de mecânico faz parte do setor terciário por se tratar de 

prestação de serviços 

 

Fonte: www.mundosenai.com.br 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.oficinadanet.com.br%2Fpost%2F10269-usina-hidreletrica&psig=AOvVaw1aNDKnM0JdK2cHF0PpUWqa&ust=1614900180069000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjIk_WNopXvAhUVDdQKHcQnCmAQr4kDegUIARDQAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.oficinadanet.com.br%2Fpost%2F10269-usina-hidreletrica&psig=AOvVaw1aNDKnM0JdK2cHF0PpUWqa&ust=1614900180069000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjIk_WNopXvAhUVDdQKHcQnCmAQr4kDegUIARDQAQ
http://www.oficinadanet.com.br/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mundosenai.com.br%2Fcursos%2Fqualificacao-profissional%2Fmecanico-de-veiculos-leves%2F&psig=AOvVaw3iP-4ha9vi2AOJT69Xqix_&ust=1614900493308000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjo4KOjo5XvAhVQCrkGHZt7D_YQr4kDegQIARB8
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1.3 Objetivo 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar o conceito de desindustrialização 

e examinar se está em curso esse processo no Brasil. 

Este processo, por sua vez será aqui avaliado, de um lado, por uma generalizada 

realocação de recursos para setores primários ou para indústrias tecnologicamente 

tradicionais, e, de outro lado, pela mudança do padrão de especialização internacional 

na direção de produtos primários e/ou industrializados intensivos em recursos naturais 

e ainda pela avaliação da participação do PIB. 

De forma a analisar a importância e as consequências da desindustrialização e 

das taxas de desocupação no crescimento do Brasil. 

 

 

1.4 Metodologia resumida 

 

Para realização deste estudo, foram pesquisados vários artigos: 25 nacionais e 

15 internacionais. Os artigos brasileiros possibilitaram maior fonte para a pesquisa e 

com melhor embasamento dos artigos da FIESP/IBGE e CNI. A razão para escolha 

dos artigos, deve-se ao fato do momento vivido pelas empresas nacionais frente a 

uma possível desindustrialização, de forma a identificar a lacuna de pesquisa na área 

do conhecimento. Não foram identificados trabalhos científicos, que apontassem 

métricas do cenário de desindustrialização no Brasil., portanto espera-se com o 

presente estudo preencher essa lacuna de pesquisa. 

Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem de discussão teórica acerca 

do conceito de desindustrialização, destacando desde as primeiras definições até 

versões mais contemporâneas. Na metodologia, foi elaborada uma discussão teórico-

conceitual a respeito do termo "desindustrialização" e sua relação com os conceitos 

de "primarização" da pauta de exportações.  

Na sequência, foram analisadas as possíveis causas e consequências do 

processo de desindustrialização. Por fim, analisou-se o caso brasileiro, com ênfase 

na literatura nacional existente sobre o tema. No que se refere a esse ponto, a 

literatura brasileira dos últimos dez anos apresenta evidências conclusivas a respeito 

da ocorrência de desindustrialização na economia brasileira. Devido à mudança do 
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regime cambial, a continuidade do processo de desindustrialização não pode ser 

estabelecida de forma tão conclusiva, em função da mudança na metodologia de 

apuração das Contas Nacionais pelo IBGE em 2007. Contudo, os dados a respeito da 

taxa de crescimento da indústria de transformação apontam para a continuidade da 

perda de importância relativa da indústria brasileira nos últimos 15 anos.  

A metodologia utilizada para a análise das evidências empíricas contemplará 

aspectos sobre: a evolução recente da produtividade do trabalho na indústria, porque 

constitui o cerne da discussão teórica sobre desindustrialização na literatura; e as 

mudanças ocorridas na estrutura e no padrão de especialização intraindustrial. 

A primeira parte do estudo tratou de um estudo exploratório, em que se 

levantaram dados bibliográficos e dados disponíveis sobre indústrias de 

transformação no Brasil. Para se avaliar o cenário, foi feito um estudo de caso com 

algumas indústrias em um período determinado. Foram realizadas pesquisas nas 

bases de dados governamentais e de instituições como Confederação Nacional das 

Indústrias (CNI, 2017), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) e 

Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo sobre os seguintes 

segmentos industriais: alimentício, têxtil, papel, máquinas e equipamentos, 

equipamentos de informática, elétricos e óticos, plásticos, não metálicos, metalurgia, 

móveis e indústrias diversas.  

Foram selecionados os dados de produção (em tonelada métrica) dos seguintes 

produtos cerveja e refrigerantes (indústria alimentícia), cimento (indústria da 

construção), papelão (indústrias em geral como produtos para embalagens), tintas e 

vernizes (indústria da construção e metal mecânicos) e tubulação (indústria de 

construção e metal mecânica), no período de 2005 a 2015. Foram analisados os 

dados da CNI (2019) com relação às indústrias em funcionamento da área de 

alimentos, papel e papelão, eletroeletrônicos, em período de 2007 a 2016. Os valores 

de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Produto Interno Bruto (PIB) e Índice de 

Desemprego foram utilizados como métrica de comparação e repetidos no período 

para cada produto estudado.  

A segunda parte é um estudo exploratório, em que foram levantados dados 

bibliográficos e dados disponíveis online sobre mão-de-obra nas indústrias de 
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transformação no Brasil. Para a organização do cenário de desindustrialização, foram 

observadas as empresas de setores mais representativas no mercado nacional, 

concebendo os maiores impactos através dos resultados publicados dessas empresas. 

Além da pesquisa bibliográfica, foram realizadas pesquisas nas bases de dados 

governamentais e de instituições como Confederação Nacional das Indústrias (CNI, 

2017), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018/2020) e Demografia 

das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo sobre os seguintes segmentos 

industriais: alimentício, têxtil, papel, máquinas e equipamentos, equipamentos de 

informática, elétricos e óticos, plásticos, não metálicos, metalurgia, móveis e indústrias 

diversas. Foram selecionados os dados de trabalhadores sem carteira profissional 

assinada, entre os anos de 2012 e 2017. Também foram analisados os dados do IBGE 

(2017), como base de informações da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios). Os dados foram computados em tabelas, transformados em gráficos, 

comparados e discutidos no texto. 

 

1.5 Formato da Dissertação 

 

Esta dissertação é apresentada no formato de artigos. O Capítulo 1 traz uma 

síntese dos conceitos de industrialização e suas revoluções, o Capítulo 2 traz uma 

síntese dos conceitos de desindustrialização e discute algumas de suas causas. O 

Capítulo 3 apresenta os artigos publicados com seus resultados e discussão. 

Finalmente, no Capítulo 4 são apresentadas algumas considerações finais, baseadas 

em dados obtidos. 

  



23 

 

CAPÍTULO II 

 

2.1 Referencial teórico 

O presente capítulo visa analisar a desindustrialização de forma a compreender 
as implicações que são dadas por um cenário como este em uma economia industrial. 

Para tanto, é utilizada uma abordagem de forma a especificar e avaliar a 
formação do conceito, expor a relação com o processo de industrialização, 
caracterizar os aspectos inerentes ao processo desindustrializador e diferenciá-lo de 
análises com características análogas. 

O objetivo é, juntamente com o Capítulo 2, consolidar as bases necessárias para 
a análise da política e da economia industrial. 

Quando se fala de “desindustrialização” a primeira impressão de maneira geral 
provavelmente tende a ser negativa. Parte disso talvez se explique pela utilização do 
prefixo “des” anexado à palavra “industrialização”. Sendo o prefixo um afixo 
acrescentado à um radical que altera o significado deste radical e considerando que 
se tende a pensar em industrialização como algo positivo, não se incorreria totalmente 
em erro ao interpretar a desindustrialização, sendo o efeito contrário da 
industrialização, como algo negativo. 

O problema dessa análise é que, embora ocorra a mudança de sentido do 
radical, geralmente o acréscimo do morfema à uma palavra a mantêm na mesma 
classe gramatical à qual pertencia anteriormente o seu radical inicial. Este é o ponto 
chave para a interpretação inicial da desindustrialização que é desconsiderado pela 
maioria dos analistas. 

Outro fator que incide sobre o debate da desindustrialização é a existência de 
temas correlatos que buscam explicar os impactos referentes à um menor peso da 
indústria na economia de um país em um ponto do tempo. Estes temas possuem 
abordagem diferentes e, muitas vezes são tratados de forma uníssona à 
desindustrialização. No entanto, a existência deles não é invalidada pela existência 
da desindustrialização e tampouco a relação contrária procede. Por possuírem pontos 
específicos de análise temporal, é justificado que sejam citados e diferidos em relação 
à desindustrialização – em cuja a análise é feita ao longo de um período no tempo. 

 

2.1.1 Início da industrialização 

 

O grau de industrialização de um país é mensurado como a parcela do valor 

adicionado da indústria de transformação (participação do setor industrial no PIB) no 

total do valor adicionado de sua economia, que corresponde ao PIB mensurado a 

preços básicos. A Figura 5 apresenta uma avaliação do PIB brasileiro. 
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Figura 5 – PIB evolução histórica brasileira 

 

Fonte: Ipea (2018). 

 

O dinamismo da indústria, especificamente a de transformação, no processo de 

acumulação capitalista revelou-se através das Revoluções Industriais (SAMPAIO, 

2015). Ficou evidente a capacidade do setor manufatureiro em alavancar a 

produtividade e a renda, inicialmente através do notável crescimento da indústria do 

algodão, passando pelo aparecimento das ferrovias, da energia a vapor, da energia 

elétrica até o desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicações (TIC) e a 

utilização do chip semicondutor, o advento da telecomunicação e da Internet, que 

modificaram o mundo sobremaneira (CONCEIÇÃO, 2012). 

O primeiro país a passar por uma industrialização efetiva foi a Inglaterra. Isso 

porque a indústria altera não só os meios de produção, mas são impactantes nas 

relações sociais também. É no século XVIII que ocorre a chamada Primeira Revolução 

Industrial, quando a Inglaterra baseia seu desenvolvimento econômico nas indústrias, 

promovendo o cercamento dos campos e empurrando os trabalhadores para as áreas, 

que se urbanizavam através da produção industrial. Segundo POLANYI (1944), inicia-

se o processo pela industrialização chamado de “O Moinho Satânico”, pois é nesse 

período que ocorre uma desarticulação da sociedade, transformando a economia em 

economia de mercado e estabelecendo o capitalismo como sistema. A 

Industrialização causa impactos que vão muito além da utilização de máquinas, 

https://www.infoescola.com/historia/revolucao-industrial/
https://www.infoescola.com/historia/revolucao-industrial/
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representa novas formas de organização social pela lógica de lucro que introduz, 

fazendo com que as relações sociais passem a fazer parte da economia, e não o 

contrário. 

A implantação de um maquinário próprio transforma a sociedade e a forma de 

trabalho com o intuito de produzir maior riqueza e lucro. A burguesia é a classe que 

se consolida com o processo de industrialização e, em muitos casos, homens são 

substituídos por máquinas nos meios de produção. O impacto da industrialização gera 

um grande aumento na divisão do trabalho, grandes progressos em produtividade 

industrial, assim como o crescimento da classe média e dos padrões de consumo. 

A Inglaterra foi o grande símbolo da Primeira Revolução Industrial, ocasião 

caracterizada pela própria invenção da máquina a vapor, com aumento da 

produtividade, maior exploração do trabalho e estabelecimento do sistema capitalista 

na economia. Outros dois momentos marcantes de industrialização ocorreram 

posteriormente no mundo. 

A Segunda Revolução Industrial expandiu o grupo de países detentores de 

tecnologias e produções industriais. É uma fase caracterizada pela descoberta e uso 

da energia elétrica, além do uso e valorização do petróleo como fonte de energia. 

Essa industrialização do século XIX esteve inserida no contexto do Neocolonialismo 

ou Imperialismo, em que os países buscavam por áreas de influência no mundo, 

podendo vender seus produtos industrializados e obter as matérias-primas 

necessárias para o sustento de suas indústrias. Essa disputa pelos países 

industrializados há mais tempo e os que ingressavam no capitalismo ocorreu, 

sobretudo, nos territórios da África e da Ásia. O clima de tensão, contudo, pairou na 

Europa, e o aumento das hostilidades entre os países que concorriam por regiões de 

influência acarretou a Primeira Guerra Mundial. 

A Terceira Revolução Industrial é mais recente e vive-se constantemente sob 

seus impactos. Essa fase é caracterizada pelo grande avanço da informática e da 

telemática. É conhecida também como Revolução do Silício, que informatizou e tornou 

mais rápida as relações de produção, econômica e social. 

O Brasil entrou com atraso no processo de Industrialização. Ainda no período 

Imperial, no decorrer do reinado de Dom Pedro II, houve um surto industrial promovido 

pelo Barão de Mauá. A situação desagradava os ingleses, que viam com maus olhos 

seus empreendimentos, e a iniciativa do Barão de Mauá acabou quebrando. Ao longo 

da Primeira República, outros surtos industriais também aconteceram. Em alguns 

https://www.infoescola.com/biografias/dom-pedro-ii/
https://www.infoescola.com/historia/barao-de-maua/
https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/republica-velha/
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casos por iniciativas particulares e, mais por conta da Primeira Guerra Mundial, que 

interrompeu o fluxo de produtos industrializados para o Brasil, houve investimentos 

em produção própria para dar conta de suas demandas durante o conflito.  

Entretanto, a industrialização brasileira só se desenvolveu mesmo, a partir do 

governo de Getúlio Vargas que promoveu industrialização de base e a urbanização 

do país (Figura 6). Juscelino Kubitscheck ampliou a industrialização, abrindo espaço 

para a produção dos bens de consumo e as indústrias internacionais (POLANYI, 1944). 

Toda uma lógica de transformação do Brasil de país de monocultura agrícola, 

em 1930, para um país industrializado já em 1960, em 30 anos, foi repentina e sem 

planejamento algum, sem uma base de nova política industrial, tudo foi revertido para 

o ponto zero ao se abolirem os instrumentos, que permitiram o surgimento de uma 

sólida base industrial, vindo da siderurgia ao petróleo e chegando a bens de capital e 

indústria aeronáutica. 

É possível observar neste gráfico da Figura 6, que o Brasil teve um crescimento 

industrial desde 1948 até 1974, se estabiliza até 1986 e desde então, a partir daí 

poderíamos baseado nos resultados do PIB dizer que se iniciou a desindustrialização 

na renda brasileira. 

 

  

https://www.infoescola.com/biografias/getulio-vargas/
https://www.infoescola.com/geografia/urbanizacao/
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Figura 6 – Indústria de Transformação (%PIB), Brasil 1948 a 2018 

Fonte: Adaptado do IBGE (2018). 

 

O processo de queda da participação da indústria no PIB Brasil se deu no início 

do governo do presidente Collor de Mello em 1990, quando houve uma abertura às 

importações, sem critérios para a preservação da escala industrial do país, sem 

negociação de contrapartidas com os países que se beneficiaram da abertura do 

mercado brasileiro, sem acordos comerciais. A ideia era “modernizar” o país, que, 

segundo essa visão, era atrasado, porque sua indústria não possuía tecnologia. Ao 

final do Plano Collor I e II (1990 e 1991), a inflação voltou a se acelerar, superando a 

máxima histórica anual de 1989, chegando 492,28% a.a. 

A redução da atividade produtiva não foi efeito advindo somente do choque de 

oferta entre a indústria estrangeira e a nacional, pois, ao decretar a moratória da dívida 

interna adjunto ao confisco da poupança, proporcionou a redução da capacidade de 

financiamento dos bancos comerciais, e as pequenas e médias empresas que 

dependiam de financiamento interno para rolagem de dívida, capital de giro e 

renovação do capital tecnológico, viram-se sem saídas para manterem-se 

competitivas no mercado interno. As empresas de grande porte financiaram-se com 

capitais estrangeiros, como bem faziam há décadas. O processo de ajuste foi 

extremamente danoso, resultado que se refletiu no PIB do período (Figura 7). 

Segundo Reis, Vilela e Marwald (1991), o impacto sobre os ativos do setor financeiro 

foi de 60 a 70%. 

  



28 

 

Figura 7 – Crescimento anual (%PIB), Brasil 1980 a 2015 

 

Fonte: IBGE (2015). 

 

2.1.2 Conceito de desindustrialização 

 

O processo de desindustrialização observado em diversos países desenvolvidos 

ou em desenvolvimento permanece no debate da economia mundial dos últimos anos, 

devido à importância atribuída à indústria no processo de desenvolvimento econômico. 

O conceito de desindustrialização ganhou ênfase com o trabalho de ROWTHORN e 

WELLS (1987) sobre a deterioração em termos de emprego na indústria do Reino 

Unido.  

O conceito "clássico" de "desindustrialização" foi definido por Rowthorn e 

Ramaswany (1999) como sendo uma redução persistente da participação do emprego 

industrial no emprego total de um país ou região. Com base nesse conceito, os 

chamados países desenvolvidos ou do "primeiro mundo" teriam passado por um forte 

processo de desindustrialização, a partir da década de 1970; ao passo que a América 

Latina teria passado pelo mesmo processo na década de 1990, coincidindo com o 
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período de implantação das políticas liberalizantes associadas ao "consenso de 

Washington1" 

Essa definição não considera o lado da produção, de modo que a 

desindustrialização pode ocorrer mesmo que a produção industrial esteja crescendo, 

sendo os canais de crescimento kaldorianos 2  negligenciados. Na última década, 

Tregenna (2009) tentou restituir o papel da indústria, definindo a desindustrialização 

também em termos de produção. Recentemente, o influente artigo de Rodrik, (2016) 

mensurou a desindustrialização como uma redução da manufatura no PIB, a preços 

correntes e a preços constantes, ou no emprego total para um grupo formado de 

países em desenvolvimento.  

Em geral, nos países desenvolvidos, predominam diagnósticos de 

desindustrialização pela ótica do emprego e, nos países em desenvolvimento, pela 

ótica do PIB (TREGENNA, 2016). No Brasil, os estudos concentram-se no PIB 

(MORCEIRO, 2012). 

Desemprego nos países ricos se deu devido:  

- Racionalização, Automação, Sistemas de controle e desperdício.  

- Aumento de Produtividade, Redução de Empregos.  

- A produção e o consumo crescem, portanto cresce também o PIB. 

Queda do PIB: 

- A melhoria da produção nos países desenvolvidos reduz a necessidade de 

importações que rapidamente seus produtos obsoletizam. 

- Cai a procura e gera desemprego.  

A indústria transfere ao pobre tecnologias desativadas em seus países ou de seu 

interesse, que otimizados. 

 

 

1. Consenso de Washington: foi a forma como ficou popularmente reconhecido um encontro ocorrido 
em 1989, na capital dos Estados Unidos. Nesse encontro, realizou-se uma série de recomendações 
visando ao desenvolvimento e à ampliação do neoliberalismo nos países da América Latina. Essa 
reunião foi convocada pelo Institute for International Economics, sob o nome de “Latin Americ 
Adjustment: Howe Much has Happened?”, e envolveu instituições e economistas de perfil neoliberal, 
além de alguns pensadores e administradores de países latino-americanos. 

 
2. O termo kaldoriano se refere à conceituação atribuída por Kaldor, que estudou áreas como teoria 

econômica pura, teoria da distribuição e do crescimento, da taxação, do sistema monetário 
internacional e balanço de pagamentos e da política econômica regional, além de outras contribuições. 
Também desenvolveu um raciocínio em cima de sua instância metodológica, enumerando fatos 
estilizados acerca do crescimento econômico, sobre os quais seu modelo de crescimento liderado 
pela demanda foi construído.  
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Requer menos trabalhadores e mais qualificados. O PIB não é do país é das 

indústrias estrangeiras. 

Desindustrialização, como a queda da participação relativa do emprego industrial, 

é apresentada como um processo originário de fatores internos e externos, dentre os 

quais:  

(i) a existência de diferenças nas taxas de crescimento da produtividade da 

indústria e dos serviços, 

(ii) o efeito dessa diferença na estrutura dos preços relativos setoriais e,  

(iii) a mudança no perfil da demanda, decorrente da redução na elasticidade-

renda da demanda de produtos industrializados, na medida em que a renda cresce. 

Por último, mas atuando de forma secundária, 

(iv) o perfil do comércio exterior, decorrente da importação de produtos 

industrializados baratos vindo de países em desenvolvimento, que pode atuar como 

acelerador desses processos (ROWTHORN e RAMASWAMY, 1997). 

A desindustrialização refere-se a uma perda de participação da indústria na 

produção total do país, ou também, trata da redução persistente da quantidade de 

vagas na indústria como proporção do emprego total. 

Outro fenômeno vem do resultado da valorização da moeda brasileira. O Real 

era forte, permitia importar mais bens e tornava nossos produtos mais caros para os 

estrangeiros, ou seja, tendia a favorecer importações e prejudicar exportações. O 

setor industrial realmente registra déficits, mais importações do que exportações, 

desde 2008. 
Acredita-se que na desindustrialização se defenda a valorização do Real, 

prejudicando as indústrias de duas formas: os produtos nacionais perdem parte do 

mercado interno para equivalentes estrangeiros e ainda se tornam pouco atraentes 

para outros países do mundo. A consequência pode ser a falência de várias indústrias, 

diminuindo sua parcela na produção do país. 

Considerando apenas o setor manufatureiro, a Figura 8 evidencia as trajetórias 

distintas entre os grupos regionais. De 1970 a 2015, com exceção das regiões 

asiáticas, houve uma redução generalizada da participação do setor manufatureiro no 

valor adicionado total. Nesse período, a participação relativa dentro do grupo dos 

países desenvolvidos reduziu-se em 8,5%, na América Latina, em 19,8%, Norte da 

África, 11,8% e África Subsaariana, em 7,0%. Nas economias em transição houve 

declínio de 33,5% em 2015. relativamente ao ano de 1990. Por outro lado, a 
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participação do setor manufatureiro elevou-se nos grupos de países do Leste Asiático 

(120,6%), Ásia Ocidental (60,8%), Sudeste Asiático (50,2%) e Sul da Ásia (42,6%). 

Como resultado desse processo, a participação da indústria de transformação nos 

países do Leste e Sudeste asiático encontra-se hoje bastante superior àquela dos 

países desenvolvidos, ao mesmo tempo em que se observa uma redução do “gap 

industrial” das demais economias em desenvolvimento e, em transição vis-à-vis as 

economias avançadas, embora essa convergência tenha ocorrido dentro de uma 

tendência de declínio generalizado do setor manufatureiro. 
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Figura 8 – Parcela do setor manufatureiro no valor adicionado total regional, 1970-

2015 (em US$ de 2005) 

 

Fonte: Elaboração UNCIAD (2017). 

 

2.1.3 Industrialização e desindustrialização 

 

Historicamente, a sequência de industrialização e desindustrialização 

caracteriza grande parte dos processos de desenvolvimento econômico. Em linhas 

gerais, o desenvolvimento econômico ganha ímpeto inicial com um processo de 

industrialização, envolvendo um aumento da participação do setor industrial no 

produto e no emprego total da economia. Desde meados do século XX, vários países 

desenvolvidos deram início a um processo de desindustrialização. Mais recentemente, 

tal processo alcançou países em desenvolvimento na Ásia e na América Latina 

(FREITAS e BARBOSA FILHO, 2005). 

A queda do emprego industrial também é significativa a partir dos anos 1980 nos 

países desenvolvidos, na África do Sul, ao passo que nos demais países da África e 

na Índia houve relativa estabilidade do setor, com ligeiro crescimento no período. Em 

contraste, no Leste e Sudeste asiático nota-se um forte crescimento do emprego nas 

manufaturas, embora economias mais maduras como Coreia do Sul e Cingapura 

afetem negativamente o comportamento das médias regionais especialmente a partir 

dos anos 1990, como evidencia a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Participação Setor Manufatureiro no Emprego total. 1970 - 2015 (%) 
 
 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Países 
Desenvolvidos 

28,5 27,0 25,3 23,2 22,7 20,0 18,7 16,4 13,6 13,1 

Alemanha 39,5 35,7 34,0 32,3 31,6 25,0 23,8 22,1 20,0 19,3 
Japão 27,0 25,8 24,7 25,0 24,1 22,6 20,5 18,0 16,8 16,2 
Reino Unido 34,7 30,6 27,7 22,6 28,7 18,9 16,9 13,2 9,8 9,6 

Estados Unidos 22,2 19,8 19,2 18,1 16,8 15,5 15,2 12,4 11,0 11,0 
América Latina e 
Caribe 

15,5 15,5 15,7 14,9 15,8 14,9 13,6 13,1 12,6 12,2 

Argentina 23,5 21,6 21,4 24,4 24,3 20,0 14,0 14,3 13,6 13,1 
Brasil 13,3 13,3 15,0 14,7 15,2 14,9 13,9 14,2 12,7 11,8 
Chile 20,1 20,7 17,3 13,8 16,1 16,3 14,0 13,1 11,3 11,1 
México 18,0 18,8 19,9 19,2 19,2 15,6 19,6 16,8 15,4 16,0 
Leste Asiático 13,7 25,0 27,3 26,6 25,1 20,9 18,2 17,3 16,8 15,8 
China 7,8 10,3 13,8 14,8 14,9 15,4 14,5 16,4 19,2 ....... 
Hong Kong ........ 44,8 42,1 36,1 27,7 18,4 10,4 6,7 3,8 3,0 
Coreia do Sul 13,2 18,6 21,6 23,4 27,2 23,6 20,3 18,5 17,0 17,4 
Sudeste Asiático 11,7 12,8 14,1 13,2 15,2 16,7 16,5 14,8 14,0 13,3 
Indonésia 7,9 6,7 9,0 9,3 10,1 12,6 13,0 12,7 12,5 13,7 
Malásia ........ 9,9 13,7 13,4 17,7 23,3 24,4 20,8 17,7 16,5 
Tailândia 5,4 10,3 7,9 8,5 10,2 13,4 14,5 14,8 14,1 17,0 
Sul da Asia 9,4 11,3 11,8 11,3 12,6 12,5 10,1 13,7 13,6 16,8 
Índia 9,4 9,0 9,1 9,6 10,5 10,7 11,4 11,6 11,6 ....... 
Paquistão ....... 13,6 14,5 13,7 12,7 10,4 11,5 13,7 13,5 15,5 
Siri Lanka ....... ....... 12,0 12,6 14,6 16,3 ...... 18,1 17,1 18,0 
Oeste da Asia 12,6 11,8 12,2 14,8 14,5 15,5 13,5 11,2 13,4 12,9 
Turquia ....... ....... ....... 14,6 14,8 14,9 15,8 ....... 18,7 18,7 
Norte da África 13,0 13,6 14,6 14,4 14,2 14,5 13,1 12,6 12,7 11,1 
Egito 15,1 14,4 14,7 13,3 13,0 14,2 11,9 11,5 12,1 11,2 
África Subsaariana 6,4 7,9 8,4 8,5 9,6 11,0 11,2 9,2 9,3 13,3 
Sul da África 13,3 14,2 16,5 16,1 14,7 13,2 14,9 15,6 13,3 11,2 
Economias em 
Transição 

....... ....... 19,8 18,0 19,4 13,0 8,9 11,3 9,3 11,2 

Rússia ....... ....... ....... ....... 26,5 21,9 19,5 18,2 15,2 14,3 

Fonte: Adaptado de ILOSTAT (2019); GGDC (2019). 

 

A redução da participação da indústria no PIB e do emprego industrial no 

emprego total demostra ser uma consequência natural do processo de crescimento 

das economias mundiais, isto é, conforme os países crescem é normal o aumento do 

setor de serviços em detrimento da participação do setor industrial. Baseado na 

Tabela 1 e, através de uma avaliação do desenvolvimento industrial em perspectiva 

internacional comparando 30 países, que juntos representam cerca de 90% da 

indústria de transformação mundial, ao longo de 48 anos (de 1970 a 2017), os 

resultados não são favoráveis. 

A preços correntes, enquanto a participação da manufatura no mundo como um 

todo declinou 1/3, passando de 26,2% para 17,3% entre 1971 e 2017, no Brasil a 

redução chegou a ser de metade: de 23,2% em 1971 para 11,3% em 2017. Parte 
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disso, porém, deve-se ao comportamento dos preços industriais, que tendem a 

crescer muito menos do que a inflação média das economias por duas razões: a 

indústria é o principal polo gerador de ganhos de produtividade, possibilitando a 

redução de custos e preços finais, e é também o setor que mais está sujeito à 

concorrência internacional, restringindo repasses de preços. 

Corrigir essa influência dos preços não traz alteração significativa na evolução 

brasileira. A preços constantes, excluindo a inflação setorial, a participação da 

manufatura no PIB do Brasil também recuou: de 21,4% para 12,6% entre 1971 e 2017. 

É aqui que se observa uma exceção à regra, pois no agregado do mundo a indústria 

ganha participação no PIB, passando de 15,7% para 17,3% no mesmo período. 

Outras variáveis ligadas à estabilidade macroeconômica, como por exemplo, as 

taxas de juros e as taxas de câmbio, são fatores que podem contribuir para o 

desempenho do setor industrial, em especial, nos países em desenvolvimento. 

Também merece destaque para o caso das economias desenvolvidas o fenômeno da 

deslocalização da indústria, isto é, o fato de que muitas empresas de economias 

desenvolvidas estão alocando suas plantas em economias em desenvolvimento com 

menores custos de produção. Por fim, a intensificação da desindustrialização poderia 

resultar de políticas inadequadas e uma mudança estrutural negativa que se manifesta 

pelo aumento da financeirização da economia em detrimento do setor real. 

Esse processo no Brasil tem ocorrido em fatos recentes, como exemplo pode-se 

citar o caso da Ford no Brasil, que fechou sua unidade de produção de caminhões em 

SP, provocando demissões e reações sindicais e governamentais, resultando na 

mudança política e social da cidade em que estava situada, e a intervenção estatal foi 

determinante para iniciarem-se conversações. 

Para avaliar a ocorrência de um processo de desindustrialização, é preciso tomar 

como ponto de partida uma base conceitual e clara. A respeito do processo de 

industrialização, consta em um conhecido dicionário de economia a definição que 

segue. 

Industrialização é um processo. Um processo não ambíguo de industrialização 

tem essencialmente as seguintes características. Primeiro, cresce a proporção da 

renda nacional (ou territorial) derivada das atividades manufatureiras e do setor 

secundário em geral, exceto por interrupções cíclicas. Segundo, também mostra 

tendência crescente da proporção da população em atividade nas manufaturas e no 

setor secundário em geral (BAGGHI, 1987).  
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A desindustrialização que o Brasil vem enfrentando, os Estados Unidos já 

passaram, e desenvolveram novas alternativas para driblar essa situação. Detroit 

sofreu um rápido processo de industrialização no início do século XX, levando a uma 

enorme prosperidade e riqueza sendo gerada, em geral, compartilhada pela maioria 

da população da cidade. Detroit é sinônimo de Henry Ford e do modelo particular de 

capitalismo industrial, que ele basicamente inventou: produção mecanizada e salários 

e benefícios decentes para seus trabalhadores. No entanto, a segunda metade do 

século viu a espiral de Detroit cair em declínio de desindustrialização, falência do 

Estado, desigualdade e agitação social.  

Quatro anos após o pedido de concordata da cidade, o maior dos Estados 

Unidos até então, de US$ 18 bilhões, superado apenas neste ano pela quebra de 

Porto Rico, iniciativas mostram que há razões para o otimismo na emblemática capital 

do automóvel. Detroit, por outro lado, fez pesados investimentos em infraestrutura, 

criando diversos projetos urbanos de moradia, lazer e mobilidade, um erro comum 

cometido pelas cidades que desejam revitalizar sua área urbana, conforme destacam 

Glaeser e Edward (2018). 

 

2.1.4 Como a indústria automobilística enriqueceu e estagnou Detroit 

 

Detroit abriga as sedes mundiais da Ford e General Motors, e já foi uma das 

cidades mais ricas dos Estados Unidos, símbolo da pujança da economia americana, 

conhecida como “Paris do Oeste” e como “Motor da América”. Atualmente abriga as 

indústrias da Ford e da General Motors, duas gigantes da economia americana e o 

que sobrou do mercado que mais aqueceu e consolidou o crescimento da cidade 

durante o século XX. 

Durante as décadas de crescimento, a cidade desenvolveu longas avenidas, 

abrigou diversas indústrias e foi palco de uma grande efervescência cultural, reunindo 

artistas, músicos e uma cultura vibrante. Atualmente, Detroit é conhecida como uma 

cidade abandonada, com altos índices de violência e desemprego, resultado da sua 

estagnação econômica, que a acompanhou durante as últimas décadas. Boa parte da 

responsabilidade por esse quadro se dá pelas mesmas indústrias que outrora levaram 

a cidade a ser um dos locais mais promissores dos Estados Unidos. Detroit está 

localizada em um local estratégico ao norte dos EUA, tendo um acesso facilitado a 

uma série de hidrovias e em um grande entroncamento ferroviário dessa região, de 
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modo que o intenso fluxo de mercadorias e de pessoas fez a sua população saltar de 

21 mil para 206 mil habitantes entre 1850 e 1890.  

Mas a retomada econômica gerou outro problema: a desigualdade. As 

oportunidades parecem ser melhores para forasteiros, brancos e com elevada 

escolaridade, do que para a massa da população, formada por 80% de negros. 

Projetos interessantes como as fazendas urbanas (terrenos baldios entre as casas 

nos bairros abandonados são usados para a produção de alimentos) são importantes 

para a população local, mas não são uma experiência que sustentará a cidade 

economicamente (DUEWEKE, 2013). 

Sua marca maior da indústria automobilística passou a ganhar força ao final do 

século XIX, quando a cidade se tornou uma espécie de Vale do Silício automotivo, 

unindo e atraindo diversos empreendedores e profissionais do ramo para a cidade.  

Buscavam, sobretudo, trocar experiências e somar forças para a viabilização do 

automóvel. Entre os empreendedores, que estavam vivendo essa efervescência, 

havia um homem que mudaria a história para sempre: Henry Ford. Sua marca maior 

da indústria automobilística passou a ganhar força ao final do século XIX. 

De forma resumida, Henry Ford aproveitou o capital humano existente na cidade 

de Detroit e uniu-o a um modelo de produção inovador que permitia fabricar carros a 

preço popular. Segundo Glaeser (2018), essa estagnação não se deu por acaso, mas 

foi resultado da criação e do estabelecimento de fábricas autossuficientes que 

minaram a concorrência e “correspondem à antítese das virtudes urbanas de 

concorrência e conexão”. Além da queda de habitantes, a cidade contou com outros 

números negativos. Atualmente, um terço de seus habitantes vive na pobreza.  

A cidade que antes contava com uma série de pequenos negócios do ramo 

automobilístico, competindo entre si, viu boa parte da sua atividade econômica ficar 

independente do setor industrial, que ajudou a revolucionar. No longo prazo, essas 

ações levaram os carros americanos a perderem qualidade em relação a indústrias 

de automóveis de outros países. Isso gerou um efeito cascata, levando a prejuízos, 

demissões e fechamentos de fábricas. Além disso, atraídos por mão-de-obra barata 

em países da Ásia, África e América do Sul, essas empresas abriram diversas 

indústrias em outros países, transferindo os empregos dos Estados Unidos para todo 

o globo terrestre. Sem ter a resiliência de uma economia dinâmica, a cidade estagnou 

e colocou-se em um abismo difícil de ser escalado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
https://caosplanejado.com/edward-glaeser-fala-sobre-o-deficit-habitacional-no-brasil/
https://datausa.io/profile/geo/detroit-mi/
https://datausa.io/profile/geo/detroit-mi/
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Em seu apogeu, Detroit representou um dos estudos de caso mais bem 

sucedidos da industrialização na história mundial. O caso de Detroit serve para que 

se possa entender por que os teóricos da modernização nas décadas de 1940 e 1950 

estavam tão interessados em exportar a industrialização capitalista como modelo de 

desenvolvimento para outros países: basicamente a industrialização trouxe muitos 

desenvolvimentos positivos e, parecia lógico exportá-la. No final do século XIX, a 

indústria de Detroit incluía empresas líderes em construção naval, farmacêutica e 

ferroviária. Detroit foi bem-sucedida, porque estava estrategicamente localizada perto 

de recursos naturais e mercados, por meio de estradas de ferro e barcos a vapor, e a 

partir de meados do século XIX, não havia lugar que melhor representasse o 

progresso e o poder americanos. 

Outro ponto a destacar é que a conexão humana, necessária para tornar a 

cidade de Detroit um local propício para o empreendedorismo do final do século XIX, 

se perdeu após a criação dos subúrbios na cidade e esvaziamento da região central, 

facilitada e incentivada pela indústria do automóvel e imobiliária. Com menos 

conexões, menos ideias são trocadas e menos negócios são criados, gerando um 

ciclo vicioso de estagnação. Além disso, mentes brilhantes como a de Henry Ford 

eram desestimuladas a se estabelecer em Detroit, pois o setor estava engessado, 

monopolizado e procuravam agora outros locais mais amigáveis à abertura de novos 

negócios para se estabelecer, como o Vale do Silício hoje. 

 

2.1.5 Perspectivas para o futuro 

 

Cidades são organismos vivos, ou seja, nascem, crescem, estagnam e, por 

vezes, morrem. Várias cidades ao longo da história humana desapareceram e isso 

pode ocorrer com qualquer uma.  

Entretanto, há também vários exemplos de cidades que renasceram depois de 

um período difícil. Como caso mais emblemático, está a cidade de Nova York, que 

passou por períodos conturbados, especialmente entre a década de 1960 e a década 

de 1980, em que índices de criminalidade aumentaram consideravelmente e a cidade 

vivenciou certa estagnação econômica, sobretudo na década de 1960. 

Detroit, por outro lado, fez pesados investimentos em infraestrutura, criando 

diversos projetos urbanos de moradia, lazer e mobilidade, um erro comum cometido 

pelas cidades que desejam revitalizar sua área urbana, conforme destaca Glaeser 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_New_York_City
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(2011). Embora a cidade atravesse tempos difíceis, em que índices de criminalidade 

se mantêm altos, índices de desemprego e pobreza aumentam e a qualidade de vida 

da sua população cai cada vez mais, é importante mirar em exemplos de cidades que 

deram a volta por cima. 

Ainda segundo Glaeser (2011), é necessário que cidades como Detroit abracem 

suas virtudes de grandes metrópoles, olhem para o passado, analisem o que as 

fizeram se destacar e tentem criar condições para que essas características de 

concorrência, conexão e capital humano retornem. Talvez a solução para a cidade de 

Detroit esteja em fortalecer e atrair esses vínculos, negócios e investimentos, criando 

sua própria renascença econômica, social e cultural (BEYER, 2010). 

Assim como ocorreu em outros locais do mundo, os artistas têm ocupado partes 

da cidade abandonada de Detroit, fazendo com que surja um novo ciclo de conexão 

e pelo menos parte da cidade renasça. A lição de Detroit também é válida para as 

nossas cidades e zonas urbanas degradadas: menos investimento em projetos 

urbanos faraônicos e mais investimento e incentivo à atração de capital humano, 

conexão e concorrência.  

 

2.2 A desindustrialização no Brasil 

 

Em pesquisa que avalia 105 países, Palma (2005) conclui pela existência de 

desindustrialização no Brasil e nos países do Cone Sul. Essa, por sua vez, teria se 

instalado no Brasil e proporcionado uma queda prematura da participação da força de 

trabalho empregada na manufatura no total do emprego. Contudo, diferentemente das 

causas apontadas pelos autores anteriores, que enfatizam o papel do comércio 

exterior. 

De acordo com Palma (2010) e Squeff (2012), o crescimento da produtividade 

está estagnado ou é negativo, dado que o aumento do Valor Adicionado ocorre pari 

passu com a expansão das ocupações. A baixa produtividade da indústria de 

transformação no Brasil parece estar mais relacionada à dificuldade de inovação do 

setor. Para conseguir aumentar a produção, é preciso contratar mais mão-de-obra. 

Em uma economia mais próxima do pleno emprego, porém, a produtividade da força 

de trabalho ainda disponível torna-se menor, e, assim, o aumento do emprego é 

acompanhado por uma variação negativa da produtividade. Por outro lado, o 

crescimento do setor serviços e o da agropecuária têm ocorrido via modernização, de 

https://caosplanejado.com/edward-glaeser-fala-sobre-o-deficit-habitacional-no-brasil/
https://www.forbes.com/sites/scottbeyer/2018/07/31/why-has-detroit-continued-to-decline/#6dd9cd693fbe
https://caosplanejado.com/quem-tem-medo-da-gentrificacao/
https://www.nytimes.com/2015/07/12/fashion/last-stop-on-the-l-train-detroit.html
https://www.nytimes.com/2015/07/12/fashion/last-stop-on-the-l-train-detroit.html
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modo que a produtividade nesses setores tem sido relativamente maior do que na 

indústria de transformação (TORRES e KUPFER, 2011).  

Segundo estudos do IPEA (2012), está ocorrendo a convergência do nível de 

produtividade dos macros setores menos produtivos (serviços e agropecuária) com os 

macros setor de maior produtividade, a indústria. Contudo essa convergência se deve 

à combinação de taxas de crescimento da produtividade maiores nos serviços e na 

agropecuária com o decréscimo apresentado pela indústria. Enquanto a produtividade 

média do trabalho aumentou 0,9% ao ano de 2000 a 2009, a produtividade da indústria 

de transformação diminuiu 0,9% no mesmo período. Mesmo desconsiderando o efeito 

da apreciação cambial, a indústria de transformação perdeu competitividade tanto 

pela redução da produtividade do trabalho quanto pelo aumento dos custos de 

produção. 

Para Oreiro e Feijó (2010), a revisão da literatura brasileira sobre a 

desindustrialização tornaria impossível negar que a economia brasileira não tivesse 

passado por um processo de desindustrialização no período 1986-1998. Citam, para 

corroborar essa afirmação, os estudos de Marquetti, (2002), liberdade cambial 

(NAKAHODO e DELFIM NETTO, 2005), para explicar o fenômeno, conforme 

menciona o interessante aforismo. Para os autores, a não-neutralização estaria 

relacionada à enorme resistência dos economistas e policymakers em admitir o 

problema. Além disso, prosseguem: quanto mais liberais forem eles, mais resistirão a 

tomar as providências necessárias à sua neutralização. Por outro lado, como uma 

taxa de câmbio apreciada interessa aos países ricos, quanto mais forem os 

economistas e policymakers identificados com seus interesses, mais resistirão a 

admitir a doença holandesa (FEIJÓ et al, 2005; BRESSER-PEREIRA e MARCONI, 

2008). Nassif (2008) apontaria também nessa direção. A Figura 9 aponta a ocorrência 

do fenômeno. 
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Figura 9 – Participação Relativa da Indústria de Transformação no Valor Adicionado 

(VA) e no Pessoal Ocupado (PO) em % (1980-1998) 

 

Fonte: Adaptado de MARQUETTI et al. (2002). 

 

Para Oreiro e Feijó (2010), a controvérsia sobre o tema teria o viés de limitar a 

análise ao comportamento da indústria brasileira no período posterior à mudança do 

regime cambial, notadamente o período 2004-2008, quando se verificou uma 

aceleração da taxa de crescimento do valor adicionado da indústria de transformação 

relativamente ao período 1995-19996. Dessa forma, negligenciar-se-iam as 

evidências da desindustrialização obtidas quando se amplia o horizonte de análise 

para a década de 1980. 

A Figura 10 representa o crescimento real acumulado do valor adicionado 

manufatureiro entre 1980 até 2017. O menor crescimento é o do Brasil no grupo de 

32 países, encontra-se em última colocação. 

 

 

 

 

 

  

31,3 31,6

28,6

25,7
23,8

22,7
21,6 21 20,6 20

18,2 19,1

15,5 14,6 13,9
13,9 13,8 13,5 13,4 12,9 12,4

0

5

10

15

20

25

30

35

1980 1988 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

P
a
rt

ic
ip

a
ç
ã
o
(%

)

Ano

VA PO



41 

 

Figura 10 – Crescimento real e acumulado entre 1980 a 2017 do Valor Adicionado 

 

Fonte: Adaptado ONU et al. (2017) e IBGE (2017). 

 

Entre 1980 e 2017, a indústria de transformação brasileira cresceu apenas 24%, 

enquanto a indústria mundial cresceu 204% e a do mundo, excluindo a China, 

aumentou 135%. Os Estados Unidos cresceram no mesmo ritmo do mundo. A maioria 

dos países em desenvolvimento cresceram acima da economia mundial e a maioria 

dos países desenvolvidos abaixo.  

O caso chinês é único, pois a China aumentou o tamanho de seu parque 

industrial em mais de 40 vezes. A Coreia do Sul aumentou 17 vezes, Indonésia e Índia, 

12 vezes, Malásia e Irlanda, 11 vezes. Na Europa, a Turquia e Polônia apresentaram 

crescimento expressivo, respectivamente, 696% e 613% (Figura 11).  Na comparação 

internacional, o crescimento do Brasil foi medíocre. 

 

  

4
4
,6

9

1
8
,1

1
3
,1

7

1
2
,7

1
2
,5

4

1
2
,3

4

8
,4

5

7
,9

6

7
,8

5

7
,1

3

7
,0

5

3
,2

9

3
,0

4

2
,6

3

2
,5

1

2
,3

5

2
,3

1

2
,2

7

2
,2

1

2
,0

8

2
,0

5

1
,9

5

1
,7

8

1
,7

4

1
,7

3

1
,7

1
,6

9

1
,4

1

1
,3

2

1
,3

1

1
,2

8

1
,2

4

-10

0

10

20

30

40

50

C
h

in
a

C
o

re
a

 d
o

 S
u

l

In
d

o
n

é
s

ia

In
d

ia

M
a

lá
s

ia

Ir
la

n
d

a

T
a

il
â

n
d

ia

T
u

rq
u

ia

Ir
ã

P
o

lô
n

ia

A
rá

b
i 

S
a

u
d

it
a

F
il

ip
in

a
s

M
u

n
d

o
 

S
u

é
c

ia

A
u

s
tr

ia

M
u

n
d

o
 s

e
m

 C
h

in
a

E
s

ta
d

o
s

 U
n

id
o

s

M
é

x
ic

o

J
a

p
ã

o

H
o

la
n

d
a

B
é

lg
ic

a

S
u

iç
a

E
s

p
a

n
h

a

C
a

n
á

d
a

A
le

m
a

n
h

a

F
ra

n
ç

a

A
rg

e
n

ti
n

a

It
á

li
a

R
u

s
s

ia

A
u

s
tr

á
li

a

R
e

in
o

 U
n

id
o

B
ra

s
il

V
a
lo

r 
A

g
re

g
a
d

o
 (

%
)

Ordem de Crescimento dos Paises



42 

 

Figura 11 – Crescimento real e acumulado entre 1980 a 2017 (do Valor Adicionado 

Manufatureiro) 

 

  

Fonte: Adaptado ONU (2017) e IBGE (2017). 

 

A Figura 11 mostra que o valor adicionado manufatureiro (VAM) do Brasil 

encolheu 28% entre 1980 e 2017, enquanto o mundial aumentou 79% e do mundo 

sem China, 32%. A China encabeça a lista e o Brasil a fecha na última posição. 

Analisado em subperíodos, o VAM brasileiro aumentou até 1980, quando atingiu 

aproximadamente US$ 1.650 a preços de 2010 e depois passou a apresentar ligeira 

tendência de queda, terminando a série em 2017 com quase US$ 1.200 a preços de 

2010. Em contraste, outros países representados no gráfico a seguir apresentam 

evolução positiva, com destaque para a China, que ultrapassou o Brasil em 2011 e 

em 2017 e obteve VAM de US$ 2.250 a preços de 2010, isto é, um pouco mais de 

US$ 1.000 acima do Brasil. 

Para Soares, Mutter e Oreiro (2011), uma vez aceita a definição usual de 
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do valor adicionado na indústria no PIB e/ou do emprego industrial no emprego total, 

torna-se inquestionável que esse processo vem ocorrendo no Brasil, com maior ou 

menor intensidade, de forma linear ou não, desde o final da década de 1980. Para os 

autores, o debate tem se concentrado mais sobre as causas desse processo e de 

suas consequências sobre o crescimento de longo prazo do que sobre a ocorrência 

histórica do fenômeno.  

No ponto de vista de Rodrik (2016), essa mesma desindustrialização vem 

acompanhada da reduzida produção manufatureira, impactando no PIB de diversos 

países taxas superiores a dois dígitos, possuindo um parque industrial considerado 

um dos maiores do mundo, ou melhor, do planeta, cerca de ¼ do total, o que lhe 

coloca como líder nas exportações manufatureiras, deixando para trás países como 

Estados Unidos, Japão e Alemanha, (podendo ser avaliado através da carta (IEDI, 

2017). 

Em geral, nos países desenvolvidos, predominam diagnósticos de 

desindustrialização pela percepção do emprego e, nos países em desenvolvimento, 

pela percepção do PIB (TREGENNA, 2016).  

Observando o crescimento expressivo da China nas últimas décadas do século 

XX, a economia chinesa vem influenciando de forma crescente na economia global 

no século XXI. No Brasil, as pesquisas concentram-se no PIB (MORCEIRO, 2012). A 

concentração no PIB ou emprego, isso devido aos fatores políticos, econômicos e 

comercial. Nos dados obtidos pela IPEADATA foi possível diversos artigos publicados 

sobre a desindustrialização, com dados de alto grau de confiabilidade e recentes. 

Segundo Sarti e Hiratuka (2011), a visão ortodoxa defende uma estrutura 

produtiva mais enxuta, ou seja, especializada e internacionalizada. Para isso, maior 

exposição à competição externa e mobilidade dos capitais produtivo e financeiro são 

fatores necessários e suficientes para se configurar uma estrutura produtiva com 

setores competitivos, independentemente de quais sejam esses setores. Na fase de 

declínio do peso da manufatura na economia, o PIB do Brasil aumentou apenas +25%, 

enquanto nos Estados Unidos quase triplicou. Isso porque, diferentemente dos 

Estados Unidos, as atividades de serviços que mais cresceram no Brasil foram os de 

baixa sofisticação. 

No estudo brasileiro, além da indisponibilidade de dados anuais de empregos 

por setor de atividade, a redução da parcela manufatureira no PIB é muito elevada a 
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partir de meados da década de 1980 até os dias de hoje, e vem crescendo por conta 

da COVID19. 

A desindustrialização pelo PIB se dá em função de muitas abordagens sobre 

desindustrialização. Morceiro (2012), em suas pesquisas, fez um amplo levantamento 

bibliográfico nacional e estrangeiro e identificou que, além da análise pelo PIB e pelo 

emprego, no Brasil, há uma outra ótica que mensura a desindustrialização pela 

diminuição do coeficiente de agregação de valor, isto é, redução do valor da 

transformação industrial no valor da produção industrial. Além disso, (MORCEIRO, 

2012) verificou que uma parcela da literatura internacional, denominada “visão de 

Cambridge”, capta a desindustrialização pelo comércio exterior, através da 

deterioração do saldo comercial da indústria de transformação (Figura 12 e Figura 13), 

quando gera problemas para o balanço de pagamentos e à autonomia da política 

macroeconômica. Neste estudo, o trabalho será feito apenas com a definição de 

desindustrialização mensurada pelo PIB a preços correntes e para a economia 

brasileira.  

A desindustrialização (industrialização) é a redução (aumento) do grau de 

industrialização mensurado pela participação da indústria de transformação no PIB do 

Brasil. O grau de industrialização é um indicador simples, que sintetiza a evolução da 

desindustrialização de um país. À medida que um país se industrializa, aumenta sua 

participação no mercado interno e externo, mas se desindustrializa, sua participação 

cai nos resultados do PIB. 

 

Figura 12 – Composição da pauta de exportação brasileira 

 

Fonte: Adaptado de Faria (2011). 
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Figura 13 – Composição da pauta de Exportações classificadas por intensidade 

tecnológicas

 

Fonte: Adaptado de Faria (2011). 

 

A indústria de transformação cresce a uma taxa superior (inferior) ao do restante 

da economia e aumenta a sua contribuição na geração de riqueza anual. Até meados 

da década de 1980, houve progresso na industrialização brasileira ao implantar 

setores ausentes na matriz produtiva e enraizar localmente a produção de 6 insumos 

e componentes. A manufatura liderou o crescimento econômico e a elevação da renda 

desde a década de 1950. Com isso, o grau de industrialização aumentou de 19% para 

36% entre 1950 e 1985, conforme dados do SCN (Serviços de Crédito Nacional) 

consolidadas apresentados por Bonelli e Pessôa (2010). Nesse período, foram 

implantados os setores da indústria pesada e de elevada intensidade em capital (como 

bens intermediários e bens de consumo duráveis) e as indústrias de bens de capital.  

A partir da década de 1980, a manufatura brasileira cresceu pouco e passou a 

contribuir cada vez menos para a formação do PIB. Além disso, o aumento do 

conteúdo importado em vários setores industriais aumentou e os indicadores sociais, 

científicos e tecnológicos tiveram pouca evolução nas últimas décadas no comparativo 

internacional. Diante desse quadro, vários autores realizaram diagnósticos sobre a 

existência de desindustrialização no Brasil (CARVALHO e FEIJÓ et al ,2005), fazendo 

uma síntese atualizada desse debate e apontando implicações diferentes dependendo 

da corrente teórica de cada autor.  

Para Bonelli e Pessôa (2010) não é possível comparar diretamente o grau de 

industrialização da década de 1980 com o do século XXI porque a metodologia de 

cálculo do PIB pelo IBGE mudou. Esses autores apresentaram uma nova série com 
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metodologia comparável ao longo do período (de 1947 a 2008), eliminando dessa 

forma as descontinuidades.  

Na nova série, foi constatada uma queda de 13 p.p. no grau de industrialização, 

pois a manufatura reduziu seu peso de 36% para 23% do PIB entre 1985 e 2008 

(BONELLI e PESSOA, 2010). Esses autores desenvolveram a tese de que o Brasil 

estava sobre industrializado no período anterior à liberalização comercial, a partir dos 

resultados de um modelo econométrico com dados para cerca de 150 países. 

Verificaram que a manufatura brasileira registrou uma participação no PIB muito 

superior à prevista pelo modelo, estimado em função do estágio de desenvolvimento 

econômico do país captado pelo produto, dotação de fatores naturais, tecnologia 

(relação capital-trabalho) e densidade populacional. (BONELLI e PESSÔA, 2010).  

Diversos autores (MOREIRA, 1999), (FEIJÓ, 2007), (MORCEIRO, 2012) e 

(MATOS, 2013), utilizando uma especificação econométrica diferente do estudo 

anterior chegaram a resultados semelhantes: até meados da década de 1980, o Brasil 

passou por uma doença soviética, isto é, a indústria de transformação teve uma 

participação no PIB muito acima do padrão internacional, quando se controlam 

algumas variáveis pelo estágio de desenvolvimento. Pouquíssimos países altamente 

industrializados alcançaram grau de industrialização da ordem de 36% do PIB e, os 

poucos casos, Inglaterra, Alemanha e Japão, detinham fatia relevante das 

exportações mundiais, o que nunca ocorreu para o Brasil. Nos Estados Unidos, 

considerado a maior potência industrial do século XX, a manufatura nunca superou o 

nível de 30% do PIB. Nessa perspectiva, a tese da sobre industrialização de Bonelli e 

Pessôa (2010) parece fazer sentido.  

Torres e Cavalieri (2015) reconheceram que o grau de industrialização é um dos 

principais indicadores utilizados pela literatura brasileira de desindustrialização, mas 

possui viés devido às descontinuidades metodológicas. Essas descontinuidades 

tornam o indicador inadequado para análises sobre desindustrialização no período 

anterior a 1995. Diante disso, torna-se difícil avaliar se a indústria perdeu importância 

na economia brasileira a partir dos dados disponíveis e, principalmente, apontar a 

abertura econômica como marco determinante da desindustrialização. Para fazer 

esse tipo de análise, seria necessário que os dados anteriores à década de 1990 

fossem comparáveis aos dados posteriores à abertura comercial (TORRES e 

CAVALIERI, 2015).  
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A próxima seção exibe as descontinuidades metodológicas para a indústria de 

transformação e mostra evidências empíricas que colocam em dúvida tese da sobre 

industrialização de Bonelli e Pessôa (2010). 

 

2.2.1 Causas da Desindustrialização 

 

Sobre a desindustrialização no Brasil, é importante fazer uma ressalva 

introdutória sobre a heterogeneidade dos trabalhos produzidos sobre esse tema. 

Embora tenha crescido o número de publicações e artigos científicos, o debate sobre 

a existência da desindustrialização, causada ou não pela ação da doença holandesa, 

tem sido conduzido em grande medida pela imprensa e por análises conjunturais 

privadas com abordagem formal (SOUZA, 2009). 

Talvez as principais razões de desindustrialização precoce e nociva, dando-lhe 

um sentido regressivo do progresso econômico, sejam aquelas destacadas a seguir. 

Vários trabalhos, que testam a hipótese da existência de desindustrialização no Brasil, 

têm apresentado resultados divergentes.  

Segundo Palma (2005), processos de desindustrialização vêm ocorrendo de 

forma precoce em diversas economias emergentes, antes que as mesmas atinjam o 

estágio de maturidade em virtude de mudanças no paradigma tecnológico, do 

deslocamento de etapas da cadeia produtiva para países com mão-de-obra mais 

barata, da política econômica adotada a partir dos anos 1980 e da ocorrência de 

doença holandesa. O autor destaca o acontecimento do citado cenário na América 

Latina. A desindustrialização brasileira não poderia ser caracterizada como 

consequência inevitável e positiva do processo de desenvolvimento, mas como uma 

interrupção na trajetória de desenvolvimento. O relatório da United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) sobre comércio internacional e 

desenvolvimento (UNCTAD, 2003), inspirado em um trabalho do próprio Palma (2003), 

já tinha detectado sintomas de desindustrialização em alguns países da periferia, 

notadamente na América Latina, ao longo dos anos 1990, no contexto das reformas 

estruturais e da abertura comercial. Sharaeddin (2005) apresentou, também em texto 

para discussão da própria UNCTAD, resultados semelhantes. A tese da 

desindustrialização da América Latina, nos trabalhos da UNCTAD, apoia-se na análise 

dos dados sobre a evolução da composição do comércio internacional, composição 

setorial do valor agregado na indústria e da composição dos investimentos. 
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Primeira Razão: Uma das causas principais tem sido a política cambial prevalecente, 

instaurada a partir do Plano Real. Com as reformas liberalizantes e a política de 

estabilização, o câmbio excessivamente valorizado cumpre, até hoje, o papel de 

âncora dos preços, no que recebe o devido apoio “logístico” da prática de juros reais 

relevantemente altos e da âncora fiscal. Isso produz parte do pagamento dos juros da 

dívida pública. O resultado foi a crescente perda de competitividade internacional da 

indústria nacional perante outros países. 

 

Segunda Razão Outra razão resulta da abertura sem controle pela qual o Brasil 

passou e passa desde 1989, ainda no governo Sarney, quando ocorre uma primeira 

investida quanto à proteção que havia sobre as importações. Tal investida ampliou-se 

sobremodo no governo Collor, em 1990. A terceira foi feita no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, a partir de 1994. Essa desregulamentação manteve-se e assim 

está até hoje. A abertura comercial com a queda das tarifas e demais mecanismos 

protecionistas da indústria nacional complementou o nocivo efeito do câmbio 

valorizado, reduzindo o grau de proteção perante a concorrência internacional. 

 

Terceira razão: a taxa de juros elevada do país faz com que o empresário capitalista, 

tanto na visão de Marx quanto na de Keynes, compare-a com a taxa de lucro, com a 

expectativa de acumular capital. Com exceção dos raros ou ilícitos setores para os 

quais a taxa de lucro é relativamente alta, no financeiro, esses ganhos têm sido muito 

elevados. A taxa de lucro da economia industrial moderna é relativamente contida e, 

quando se confronta com uma taxa de juros como a oficial (Selic) brasileira, hoje, 

pouco mais de 8%; o empresário nacional fica atento a esse fenômeno e só investe 

em última instância, se obrigado a investir. Em tais condições, o investimento é 

fortemente inibido, o que deixa a indústria vulnerável. Uma indústria que não investe 

envelhece, torna-se, em parte, obsoleta, não cresce, tem dificuldades enormes de 

assimilar progresso técnico no dia a dia. Enfim, perde produtividade, novas 

oportunidades e competitividade, passando a ser forte entrave ao desenvolvimento 

econômico do país. 

 

Quarta razão: o investimento direto estrangeiro. É verdade que tal fluxo cresceu em 

números absolutos nos últimos anos, fato comemorado por muitos economistas. Eles, 

porém, têm um defeito grave quando falam de investimento, porque pensam apenas 
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no sentido global, no volume e participação no PIB. O investimento é uma variável tão 

importante na economia, que os economistas deveriam ser mais cuidadosos. Uma 

taxa de investimento precisa ser estruturalmente analisada. Primeiro, deduz-se do 

fluxo total de capital estrangeiro o investimento em carteira, em títulos privados e na 

dívida pública, em geral, predominantemente, de caráter especulativo. 

Nesse conceito de desindustrialização ainda há três observações. Em primeiro 

lugar, a modernização da estrutura produtiva é o que causa a redução da participação 

do valor agregado da região industrializada por meio do aumento da produtividade. 

Por conseguinte, a redução da quota-parte do PIB da indústria nacional explica-se 

pelo aumento da produtividade, conduzindo a uma redução da quota de emprego e à 

valorização. Em segundo lugar, a homogeneidade tem um significado positivo, à 

medida que a região retrógrada se move para um estágio tecnológico mais avançado 

(embora ainda ficando para trás da chamada região avançada) e /ou a região 

avançada é beneficiada pelo avanço tecnológico. 

Por fim, o conceito de desindustrialização regressiva tem alguma 

correspondência com o conceito de desindustrialização precoce, enquanto o conceito 

de desindustrialização progressiva tem semelhanças com o conceito de 

desindustrialização natural, visto anteriormente em nível do país. Definindo os 

conceitos de desindustrialização regional, quais são os principais fatores que podem 

levar uma região a um processo de desindustrialização? A resposta a essa pergunta 

pode ser encontrada na próxima seção. 

A desindustrialização pode ser causada por fatores internos e externos a uma 

determinada economia. Os fatores internos seriam basicamente dois, a saber: uma 

mudança na relação entre a elasticidade-renda da demanda por produtos 

manufaturados e serviços e o crescimento mais rápido da produtividade na indústria 

do que no setor de serviços. Também pode ser causada por: 

a. aumento da renda,  

b. avanço tecnológico,  

c. política de desenvolvimento nacional/regional,  

d. tributação cumulativa,  

e. "Supervisor de guerra". 

 

A desindustrialização regional pode ocorrer quando a região avançada ou 

industrializada atinge um alto nível de renda e uma situação próxima ao pleno 
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emprego. Nesse caso, há uma transferência de força de trabalho para o setor de 

serviços, tornando o custo de produção mais alto na indústria manufatureira. Na 

verdade, as indústrias tendem a se mover para outras regiões atrasadas com um 

menor custo de mão-de-obra. Assim, gerando um processo de desindustrialização na 

região desenvolvida e industrialização na região retrógrada. 

O processo de desenvolvimento econômico levaria naturalmente todas as 

economias a se desindustrializar a partir de um certo nível de renda. 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. A continuidade do desenvolvimento econômico levará a um aumento 

da participação dos serviços no PIB e, a partir de um certo nível de renda, a uma 

queda da participação da indústria no PIB. Além disso, como a produtividade do 

trabalho cresce mais rapidamente na indústria do que nos serviços, a participação do 

emprego industrial deverá iniciar seu processo de declínio antes da queda da 

participação da indústria no valor adicionado. 

Os fatores externos que induzem à desindustrialização estão relacionados ao 

grau de integração comercial e produtiva das economias, ou seja, com o estágio 

alcançado pelo assim clamado processo de "globalização". Bresser Pereira e Marconi 

(2008) evocam a taxação das exportações de commodities. É possível perceber que, 

enquanto a China se transforma na fábrica do mundo e a Índia, na produtora universal 

de softwares, o Brasil vai gradualmente se transformando na fazenda do mundo 

(BRESSER PEREIRA e MARCONI, 2009).  

Os diferentes países podem se especializar na produção de manufaturados (o 

caso da China e da Alemanha) ou na produção de serviços (Estados Unidos e Reino 

Unido). Alguns países podem se especializar na produção de manufaturados 

intensivos em trabalho qualificado, ao passo que outros podem se especializar na 

produção de manufaturados intensivos em trabalho não qualificado. Esse padrão de 

desenvolvimento gera uma redução do emprego industrial (em termos relativos) no 

primeiro grupo e um aumento do emprego industrial no segundo grupo. 

Quando a região industrializada tem um avanço tecnológico, ela precisa se 

desfazer de suas máquinas e equipamentos obsoletos. Uma maneira de fazer isso é 

transferir toda ou parte dessa estrutura produtiva para as regiões atrasadas. Nesse 

caso, há um processo de desindustrialização na primeira região, causado pelo 

aumento da produtividade proporcionado pelo avanço tecnológico e, ao mesmo 
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tempo, um processo de industrialização nas regiões atrasadas, causado pela 

transferência do obsoleto para a estrutura produtiva. 

A forma de tributação também pode levar à desindustrialização de uma região. 

Quando o imposto é cobrado sobre a venda do bem durante todo o seu ciclo de 

produção, a mesma empresa começa a produzir parte dos insumos que utiliza, 

evitando a tributação cumulativa. Ou seja, há uma tendência para a integração vertical 

da produção pela empresa. Assim, a região avançada começa a produzir parte de 

seus insumos, que adquiriu anteriormente da região retrógrada, de modo que haja um 

processo de desindustrialização na última região. 

Ainda dentro das questões tributárias, a desindustrialização pode ser provocada 

pela denominada "guerra fiscal”, uma taxa de câmbio valorizada por conta de 

movimentações financeiras ou por exportações vigorosas de produtos primários, 

podendo ser mortal para a indústria de um país. Esse problema vai atingir em cheio o 

Brasil nos próximos anos. (MENDONÇA de BARROS, 2006). Na ausência de uma 

política nacional de desenvolvimento regional, os Estados podem fornecer isenções 

fiscais para as indústrias se instalarem nos seus territórios. Quando essas indústrias 

são atraídas por outros estados, que se recusaram a conceder os mesmos incentivos 

fiscais, a desindustrialização tende a ser apenas regional, quando a indústria se move 

de uma região para outra. No entanto, quando a indústria pretende abrir uma nova 

empresa, ceteris paribus, o estado que fornece maiores incentivos fiscais tende a 

aumentar a sua quota no PIB, enquanto outros estados tendem a ter suas 

participações reduzidas (CARDOZO, 2010).     

A desindustrialização também pode ser causada por fatores externos como:  
 

I. cadeias de valor globais;  

II. a doença holandesa,  

III. a intensificação da competição internacional. 

 

Por fim, a relação entre a participação do emprego (e do valor adicionado) da 

indústria e a renda podem ser afetadas pela "doença holandesa" (derivada da 

descoberta de recursos naturais, a valorização dos preços das commodities ou maior 

abertura financeira). 

A abundância de recursos naturais pode induzir a uma redução da participação 

da indústria no emprego e no valor adicionado por intermédio da apreciação cambial, 
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resultando em perda de competitividade da indústria e seu déficit comercial crescente. 

Em outras palavras, a desindustrialização está associada a déficits comerciais 

crescentes da indústria e superávits comerciais (crescentes) no setor não industrial. 

A desindustrialização é também denominada de "desindustrialização precoce"; 

uma vez que se iniciaria em um nível de renda inferior ao observado nos países 

desenvolvidos, quando iniciaram o seu processo de desindustrialização. Sendo assim, 

os países afetados pela doença iniciam o seu processo de desindustrialização sem 

terem alcançado o "ponto de maturidade" de suas respectivas estruturas industriais e, 

sem ter esgotado todas as possibilidades de desenvolvimento econômico, que são 

permitidas pelo processo de industrialização (ROWTHORN e RAMASWANY, 1999). 

A supervalorização real da taxa de câmbio é também outro fator que pode 

provocar um processo de desindustrialização regional. Esta sobrevalorização cambial, 

reduzindo a competitividade da indústria da região avançada, tanto em nível nacional 

como no estrangeiro, conduz a uma redução da produção industrial. Como a produção 

da região retrógrada é complementar à produção da região industrializada, a produção 

industrial da região retrógrada é simultaneamente reduzida. Ou seja, ambas as 

regiões passam por um processo de desindustrialização. No entanto, se a 

supervalorização cambial também induzir a substituição de bens intermediários por 

produtos importados semelhantes, a desindustrialização tende a ser mais rápida na 

região retrógrada do que na região avançada (SILVA e LOURENÇO, 2014). 

Para a desindustrialização, os motivos são as constantes inovações tecnológicas 

desenvolvidas mundialmente e resultado da criação e do estabelecimento de fábricas 

autossuficientes, minando a concorrência. Muitos processos foram modificados e ou 

substituídos por automações, que levaram a quedas do emprego industrial em 

diversas atividades da economia.  

As empresas buscam maior competitividade com automação, e com isso 

conquistaram novos mercados acirrando a competitividade. Contudo, aqui se 

detalham outras quatro justificativas. 

A primeira delas, proposta por Rowthorn (1997), consiste na hipótese de que há 

uma redução da elasticidade-renda da demanda por bens industrializados. Baseado 

nos estudos de Clark (1957), desenvolveu uma análise empírica em que definiu a 

desindustrialização como o declínio no emprego industrial que acontece quando 

países atingem um determinado nível de renda. Com dados de 70 países, elaborou 

uma regressão, constatando que o percentual de empregados na indústria tendia 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2019000400209&script=sci_arttext#B021


53 

 

crescer até que o país atingisse uma renda de aproximadamente US$ 12.000 em 

dólares. 

Em seu trabalho, Rowthorn e Ramaswany (1999) reafirmaram, ainda baseados 

em Clark (1957), que a desindustrialização em economias avançadas não é 

necessariamente um fenômeno indesejável, mas essencialmente uma consequência 

natural do dinamismo exibido por esses países. No entanto, retomam a hipótese dos 

diferenciais de produtividade entre os setores industrial e de serviços em economias 

maduras para concluir que, na prática, a desindustrialização se manifesta como um 

fenômeno em que a perda da importância da indústria vis-à-vis, o setor de serviços 

tende a ser mais expressiva em termos da participação relativa no emprego total que 

na oferta total.  

O principal argumento é que o ritmo mais intenso de crescimento da 

produtividade do setor manufatureiro frente aos demais setores em economias 

avançadas provoca queda acentuada dos preços relativos dos bens industrializados 

e, por conseguinte, um forte estímulo à demanda desses produtos, mais do que 

compensando os níveis de elasticidade-renda marginalmente inferiores a 1, 

observados em países de alta renda. Paralelamente, o ritmo intenso da produtividade 

do setor manufatureiro explica a queda relativa do emprego gerado nesse setor, em 

virtude da introdução de técnicas poupadoras de mão-de-obra. Nesse caso, a 

desindustrialização é paradoxalmente um fenômeno tecnológico, já que a indústria 

(ainda) constitui a principal fonte de progresso técnico. 

À medida que a renda dos países crescia, o emprego industrial também 

aumentava (Figura 14) porém, há um determinado nível de renda quando a proporção 

dos empregos industriais começa a cair. Esse fenômeno ocorre devido ao fato de que, 

a partir de determinado nível de renda, a população aumenta sua propensão a gastar 

com serviços relativamente aos produtos manufaturados. Logo, a partir desse patamar, 

o crescimento do setor terciário da economia deverá superar o crescimento do setor 

secundário. A segunda justificativa para a desindustrialização, sugerida por Palma 

(2005), está associada ao elevado crescimento da produtividade na indústria 

impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico, em especial a microeletrônica e a 

robótica.  
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Figura 14 – Regressão Emprego Industrial e Renda (ROWTHORN,1990) 

 

Fonte: Palma (2005) 

 

Na década de 1960 até o ano 2000, as taxas de crescimento da produção 

industrial e da produção de serviços cresceram similarmente. Porém, há um forte 

descompasso entre as taxas de crescimento da produtividade nos dois setores, a 

partir da década de 1970. Enquanto a produtividade industrial apresentou taxas 

crescentes entre 1960 e 2000, o crescimento da produtividade no setor de serviços foi 

inferior ao do setor industrial até 1980. A partir daí, a produtividade de serviços 

apresentou uma estabilidade. Isso estaria na origem da forte retração da participação 

do emprego industrial em relação aos empregos totais. 

A terceira justificativa para a desindustrialização, conforme Palma (2005), é 

caracterizada pelo processo cada vez mais significativo de segmentação do processo 

produtivo e das cadeias de valores e produção. Tal processo está levando à 

realocação a países em desenvolvimento das etapas de montagem dos processos de 

produção de diversos setores produtivos. Como essas etapas são intensivas em 

termos de mão-de obra, elas estão sendo atraídas para os países em 

desenvolvimento, em especial os países asiáticos, com mão-de-obra abundante e 

barata. A produção de manufaturas intensivas em mão-de-obra estão se expandindo 

nesses países, enquanto os países desenvolvidos permanecem com atividades 

ligadas à alta tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, que são atividades 

caracterizadas por baixa intensidade de mão-de obra e intensivos em capital. Por esse 
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motivo, os países desenvolvidos teriam observado uma queda no emprego da 

indústria. Por último, a quarta fonte de desindustrialização e talvez a mais importante 

para a análise do caso brasileiro é a desindustrialização conhecida como “doença 

holandesa”.  

A oportunidade de ganhos advindos da descoberta de recursos naturais 

abundantes mostrou-se menos benéficas do que parecia. Além disso, o crescimento 

do segmento de refino de petróleo explicaria, isoladamente, a quase totalidade do 

aumento da participação das indústrias baseadas em recursos naturais no total do 

valor adicionado industrial. Esse resultado, longe de apontar para um processo de 

desindustrialização, apenas refletiria o progresso tecnológico de um ramo produtivo e 

a abundância de matéria-prima básica por conta das novas descobertas off Shore 

(NASSIF, 2008).  

A importância crescente da indústria de extração, refino e distribuição de gás 

conviveu com a retração da diversificação industrial, não apenas em ramos intensivos 

de trabalho, mas inclusive em ramos intensivos em capital e tecnologia, limitando a 

geração de valor agregado e incorporação de ganhos de produtividade na indústria 

de transformação. Um aumento da concorrência internacional também pode levar a 

um processo de desindustrialização em ambas as regiões. Segundo os dados 

disponibilizados no estudo, a indústria de média-baixa tecnologia teria caído de 19,4% 

em 1996 para 13,4% em 2010. A indústria de alta tecnologia manteve a participação 

em 4,5% do total exportado em 2010 ante 3,5% em 1996, mas considerando o triênio 

2000-2002, quando atingiu 11,1%, sofreu queda relativa considerável. As importações, 

por seu turno, teriam preservado certa estabilidade (SQUEFF, 2011). 

Na ausência de políticas protecionistas em favor da indústria nacional, um forte 

concorrente pode gerar a substituição do consumo de bens domésticos por bens 

importados e causar a redução da produção industrial na região avançada e, 

consequentemente, na região atrasada. 

Esses dois fatores podem potencializar o processo de desindustrialização na 

região avançada. A demanda dessa região é composta pelo consumo de bens 

industriais realizados dentro dela, o consumo da região atrasada e as exortações. Em 

primeiro lugar, a supervalorização cambial e o aumento da concorrência externa 

provocam a substituição do consumo interno por bens importados e, ao mesmo tempo, 

reduzem as exportações, podendo levar a um processo de desindustrialização na 

região avançada. 



56 

 

A região atrasada tende a ter uma relação complementar com a região 

industrializada, ou seja, a região retrógrada produz bens intermediários para serem 

utilizados na indústria de transformação da região avançada. O declínio da demanda 

por bens industriais na região avançada reduz a demanda por bens intermediários na 

região retrógrada, o que, por sua vez, leva a níveis de renda mais baixos, reduzindo 

ainda mais a demanda por bens industriais na região industrializada, tipo de círculo 

vicioso na economia regional e nacional. Esse círculo vicioso pode ser agravado, se 

as empresas estatais avançadas procurarem ter estruturas produtivas baseadas em 

cadeias de valor globais, para que comecem a buscar a substituição de insumos 

internos por importações. Além disso, o círculo vicioso pode ser intensificado em face 

de uma recessão interna e / ou externa, levando a uma redução no consumo e / ou 

exportações. Como a região avançada também é responsável pela produção de bens 

de capital, uma queda na demanda por bens de consumo e intermediários tende a 

afetar a região industrializada mais seriamente do que a região atrasada. 

Através da industrialização, tanto os corpos humanos dos trabalhadores como a 

paisagem vieram para atender às necessidades do capital industrial, e mulheres e 

homens experimentaram isso de maneiras muito diferentes, com homens trabalhando 

nas fábricas e mulheres, em geral, ficando em casa, restrito à esfera privada. 

A família Ford cresceu incrivelmente rica, através de seu domínio de tecnologia 

e linhas de produção e sua extração de mais-valia do trabalho dos trabalhadores. A 

produção em massa foi aperfeiçoada pela Ford - seu famoso Modelo T foi lançado em 

1900 e, em 1918, metade de todos os carros na América eram Modelo Ts. A crise 

financeira de 2007/08 abalou a indústria automobilística, mas empresas como 

Chrysler e General Motors foram socorridas pelo governo federal e, desde então, 

recuperaram-se. Em toda a região metropolitana de Detroit, meio milhão de pessoas 

ainda trabalham na indústria, 130 mil na indústria automobilística, e ganham 75% 

acima do salário médio do estado. 

Além dos fatores explicados acima, uma questão que não pode ser ignorada em 

relação às causas da desindustrialização refere-se às externalidades negativas 

geradas pela atividade industrial, como a poluição. Uma região industrializada tende 

a ter altos níveis de poluição, gerando pressão social para reduzir essas taxas. Se a 

indústria não consegue encontrar uma maneira de se adaptar às novas exigências 

ambientais sem a necessidade de reduzir sua produção, pode se mudar para outra 
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região onde o benefício da geração de emprego e renda é maior do que a população 

derivada do aumento da poluição (CANO, 2011).  

Outro ponto importante a ser observado é em relação à composição interna do 

produto no setor de serviços, observa-se um quadro de transformações significativas 

no período analisado. A Tabela 2 relaciona a participação percentual do valor 

agregado a preços básicos de cada subsetor de serviços no PIB entre 1950 e 2010, 

com base nos dados das Contas Nacionais do IBGE. Com exceção das atividades 

imobiliárias, aluguéis e comércio, todos os segmentos do setor de serviços verificaram 

aumentos de participação no PIB brasileiro. 

 

Tabela 2 – Participação Percentual dos Subsetores de Serviços no PIB nos anos 

selecionados 

 

Fonte: Adaptado de IBGE e IPEADATA (2010). 

 

Na Tabela 2, destaca-se o crescimento dos serviços de administração, saúde e 

educação públicas, que cresceu 9,4% nos 60 anos analisados, sobretudo após a 1990, 

quando praticamente triplicou de tamanho em relação a 1980. Por sua vez, o setor 

financeiro que, em 1990 chegou a patamares significativos, reduziu-se pela metade 

no ano 2000, mas ainda assim manteve um tamanho quase duas vezes superior ao 

verificado nos anos de 1950 e 1960. Destaque também para os serviços de 

informação, que passaram a ser medidos apenas em 1970, e chegaram em 2010 num 

patamar quase cinco vezes superior ao verificado no começo da série. 

Apesar dos avanços significativos ocorridos no debate sobre a 

desindustrialização brasileira, isso não avançou na discussão nacional e regional. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2019000400209&script=sci_arttext#B008
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Pelo contrário, tem tratado a desindustrialização de forma homogênea entre as 

regiões, desconsiderando a concentração de atividades produtivas nas regiões do 

país.  

Em trabalho que buscou encontrar os determinantes da desindustrialização no 

Brasil, a partir do modelo de Rowthorn e Ramaswamy (1999), Soares, Mutter e Oreiro 

(2011) concluem que não há uma desindustrialização absoluta no Brasil, pois tanto os 

níveis de produto industrial como de emprego industrial teriam aumentado, mas sim 

uma perda relativa, embora irregular, no produto e emprego nas últimas décadas. 

Para Soares, Mutter e Oreiro (2011), uma vez aceita a definição usual de 

desindustrialização como um processo pelo qual ocorre uma redução da participação 

do valor adicionado na indústria no PIB e/ou do emprego industrial no emprego total, 

torna-se inquestionável que esse processo vem ocorrendo no Brasil, com maior ou 

menor intensidade, de forma linear ou não, desde o final da década de 1980. Para os 

autores, o debate tem se concentrado mais sobre as causas desse processo e de 

suas consequências sobre o crescimento de longo prazo do que sobre a ocorrência 

histórica do fenômeno. 

Para verificar empiricamente o tipo de desindustrialização em cada região de 

acordo com os conceitos, o método é resumido a uma análise descritiva dos dados 

de produção e emprego industrial nas regiões do Brasil, considerando o total de cada 

região em relação ao emprego e à produção industrial nacional e em relação ao PIB 

e ao emprego total no país. 

No Brasil existem cinco regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 

Dessas regiões, a região Sudeste, por ter indústrias mais desenvolvidas 

tecnologicamente é considerada a mais desenvolvida, enquanto as outras quatro 

regiões são consideradas atrasadas por razões inversas. 

No início do século XX, o Brasil era um país agroexportador, cujo principal 

produto era o café. A produção de café concentrou-se na região Sudeste, de modo 

que a política econômica se concentrasse nessa região. Com as dificuldades da crise 

de 1929 e a crise do café, os cafeicultores observaram que não fazia sentido continuar 

investindo na produção de café, por isso era necessário encontrar outra atividade em 

que pudesse investir seus recursos. Por outro lado, era do interesse do governo 

desenvolver a indústria transformadora de forma mais intensiva, uma vez que os bens 

industriais pressionavam os défices da balança comercial. 
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O governo passou a conceder incentivos para o desenvolvimento de um setor 

industrial que permitiria substituir parte das importações. Diante disso, a indústria 

rapidamente se tornou o destino dos investimentos de ex-cafeicultores e capital 

estrangeiro. Assim, iniciou-se o processo de industrialização por substituição das 

importações (TAVARES, 1972). As demais regiões foram inseridas nesse processo 

apenas de forma dependente e complementar, fornecendo matéria-prima para a 

região Sudeste (ARAUJO, 2000). 

A divulgação das Contas Nacionais brasileiras na década de 1950 revelou que 

o Sudeste concentrou quase 80% de toda a produção industrial no país. Houve 

indignação de várias camadas da sociedade em outras regiões, exigindo tratamento 

prioritário no sentido de implementar políticas de desenvolvimento regional. Nesse 

contexto, várias superintendências regionais (SUDENE, SUDESUL, SUDECO e 

SUDAM) foram criadas com o objetivo de desenvolver suas regiões e aliviar o atraso 

em relação à região desenvolvida, o Sudeste (SILVA e TEIXEIRA, 2014). 

No entanto, essas políticas regionais tiveram pouco efeito, pois a produção 

industrial permaneceu concentrada na região Sudeste. Com o fim das políticas de 

desenvolvimento e o início das políticas neoliberais na década de 1980-90, o fosso 

entre o Sudeste e as demais regiões aumentou. Os estados começaram a conceder 

incentivos fiscais para atrair empresas, de modo que a heterogeneidade regional foi 

agravada. 

Na década de 2000, houve um retorno à política regional e ao planejamento. 

As regiões atrasadas tiveram maior crescimento do que a região Sudeste, 

contribuindo para um ligeiro processo de desconcentração da renda e da produção na 

economia brasileira. Isso é um sinal para o que está acontecendo em muitos países 

industrializados ao redor do mundo - em toda a faixa de ferrugem na América e 

espelhado nos países do sul da Europa e no norte da Inglaterra também.  

A Figura 15 mostra a participação do PIB desde 2001 até 2019, enquanto a 

Figura 16 indica a participação do PIB da região avançada, sudeste, no PIB do país 

caiu de 64,2% em 1995 para 53,2% em 2015. Enquanto a participação do PIB na 

região Sul perdeu 1,0%, o indicador das demais regiões aumentou no mesmo período. 

Não se pode negar que houve um processo de desconcentração da produção / renda 

nacional no período em foco. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2019000400209&script=sci_arttext#B025
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2019000400209&script=sci_arttext#B001
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2019000400209&script=sci_arttext#B022


60 

 

Figura 15 – Participação do PIB desde 2001 até 2020 

 

 

Figura 16 – Parte do PIB regional no PIB Brasil (1995-2015) por região geográfica 

 

Fonte: Contas Regionais (IBGE,2018). 

 

Concomitante com esse processo regional de desconcentração de renda, há 

uma desconcentração da produção da indústria de transformação em termos 

regionais. A Figura 16 mostra que a participação da indústria em relação ao valor 

acrescentado da região Sudeste no PIB nacional caiu de 63,7% em 1995 para 55,5% 

em 2015, uma queda de 8,2 pp no período. Em termos de emprego, o Sudeste passou 

de uma participação de 61,1% em 1995 para 50,6% em 2015, sendo observado na 

Figura 17 uma queda no nível de emprego. 

. 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2019000400209&script=sci_arttext#B012
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Figura 17 – Participação na indústria de transformação no emprego total, Brasil: 

1995-2015 

 

Fonte: (IBGE,2018). 

 

Em relação aos estados, Silva (2017) apresenta uma análise dos estados da 

região Sudeste, (Tabela 3), o Rio de Janeiro teve um ganho de participação entre 

1995 e 2002, mas perdeu 2,5 pp em relação a 2015. No estado de São Paulo, a queda 

ainda foi maior, 7,6 pp entre 1995 e 2015. A mesma tendência em relação ao emprego, 

o Rio de Janeiro teve uma perda de 2,3 pp e o estado de São Paulo teve uma perda 

de 9,4 pp entre 1995 e 2015. 

 

Tabela 3 – Participação do V.A. da Indústria de Transformação Regional no PIB 

Nacional: 1995-2015 

Valor agregado da região (%) Emprego (%) 

 1995 2000 2005 2010 2015 1995 2000 2005 2010 2015 

Sudeste 15.6 15.5 10.8 9.0 6.8 12.6 10.3 9.8 9.4 8.0 

Sul 5.2 5.5 3.6 3.2 2.9 4.7 4.7 4.8 4.6 4.1 

Norte 1.1 1.1 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 

Centro Oeste 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8 0.9 0.9 1.0 

Nordeste 2.1 2.5 1.5 1.3 1.3 2.2 2.2 2.3 2.4 2.1 

Brasil 24.5 25.2 17.4 15.0 12.2 20.6 18.6 18.5 17.9 15.7 

Fonte: IBGE (2018). 
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A participação da região Norte (valor agregado) aumentou de 4,4% para 4,6%, 

e a participação da região Nordeste passou de 8,8% em 1995 para 10,7% em 2015. 

Em relação ao emprego, houve também um ganho na participação. A região Norte 

aumentou de 2,5% em 1995 para 3,5% em 2015. O Nordeste passou de 10,8% para 

1,6% no mesmo período. Mas em relação aos estados, ambas as regiões continuam 

a ter pequenas participações em relação aos estados do Sudeste e do Sul, seja em 

termos de valor agregado ou emprego. 

A participação da região Centro-Oeste também apresentou um aumento 

significativo, de 2,1% para 5,8% em relação ao valor acrescentado no período de 1995 

a 2015. Para a percentagem de emprego, o aumento foi ainda mais significativo, de 

2, 8% para 6,2% no mesmo período. No entanto, essa região continua com um pouco 

de indústria relevante no PIB nacional. 

A região Sul teve um aumento na participação da indústria manufatureira no PIB, 

de 21,1% para 23,4%, ou seja, um aumento de mais de dois pontos percentuais. No 

emprego, o aumento foi maior, de 22,7% em 1995 para 26,2% em 2015. No entanto, 

esse ganho de participação se deve ao desempenho da indústria do estado de Santa 

Catarina e do Paraná, mas não do Rio Grande do Sul (BENDE, 2016). 

Em geral, observa-se um processo de desconcentração da produção industrial 

no Brasil, uma vez que a região desenvolvida perdeu relevância na indústria nacional, 

embora continue sendo extremamente importante na cadeia produtiva do país. Mas 

será que esse processo de desconcentração da indústria nacional foi seguido pelo 

aumento da participação da indústria transformadora no PIB do país? Em outras 

palavras, a (de) industrialização no Brasil está estagnada, progressiva ou regressiva? 

Ao analisar os dados da indústria de transformação para o Brasil como um todo, 

em termos de valor agregado, há uma queda significativa em sua participação no valor 

agregado total da economia brasileira. Como se pode ver na Figura 18, a participação 

do setor em foco caiu para níveis próximos ao período de pré-industrialização, com 

uma trajetória U invertida ao longo do período analisado (SILVA, 2014). 

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2019000400209&script=sci_arttext#B003
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2019000400209&script=sci_arttext#gf02
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2019000400209&script=sci_arttext#B019
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Figura 18 – Participação da Indústria Manufatureira no PIB, Brasil: 1947-2015 

 

Fonte: IBGE (2018). 
 

Participação da manufatura no PIB e a renda dos países, que se relacionam na 

forma de “U invertido”, significam que a participação da indústria de transformação no 

PIB tende primeiro a aumentar e depois a cair, à medida que a renda se eleva, 

geralmente segue uma trajetória exibida como na Figura 19. 

 

Figura 19 – Perda na Participação na Manufatura 

 

Fonte: Adaptado de RODRIK (2016): 

 

A definição de desindustrialização tem duas ramificações. Em primeiro lugar, 

quando a perda de participação da indústria manufatureira, seja em termos de 

emprego ou valor agregado, ocorre concomitantemente com um nível de renda do 

país desenvolvido, é chamado de desindustrialização natural. No entanto, quando o 

ponto de viragem começa e a economia ainda não atingiu um nível de renda de um 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2019000400209&script=sci_arttext#B012


64 

 

país desenvolvido, é chamado de desindustrialização precoce. No primeiro caso, a 

desindustrialização seria um resultado normal do desenvolvimento econômico, 

enquanto no segundo caso refletiria um resultado do fracasso econômico, ou seja, a 

economia ainda não tem um parque industrial moderno e corre o risco de ter sua 

fabricação industrial deteriorada. 

Esses conceitos são desenvolvidos a partir de uma perspectiva nacional, em 

nível nacional, sem considerar a heterogeneidade do processo de desindustrialização 

regional. Em outras palavras, os conceitos apresentados por Rowthorn, Well e 

Tregenna (2009) podem provocar erros de política econômica ao desconsiderar esse 

aspecto regional. Por exemplo, diante de um diagnóstico de desindustrialização 

precoce, obtido pelos indicadores clássicos, o governo pode decidir adotar uma 

política de taxa de câmbio depreciada para aumentar a competitividade da indústria 

nacional. Como resultado, essa política pode atingir seu objetivo, mas também pode 

restringir um processo de industrialização em uma região que estava importando bens 

de capital. 

Quando se trata de uma análise regional, é necessário considerar a incidência 

desigual do processo de desindustrialização em nível regional. Ou seja, um país pode 

estar em processo de desindustrialização, mas isso não significa necessariamente 

que todas as regiões estão na mesma situação. É possível que uma região siga a 

tendência nacional, enquanto outra região pode estar passando por um processo de 

industrialização. Da mesma forma, é possível ter um aumento no grau de 

industrialização do país com uma região acompanhando essa tendência nacional e 

outra região no processo de desindustrialização. O uso do termo (de) industrialização 

(com parênteses) é apropriado porque é possível ter ao mesmo tempo uma região no 

processo de industrialização e outra no processo de desindustrialização. 

Em vez de definir apenas o conceito de desindustrialização em nível regional, 

também propõem-se dois conceitos de industrialização que uma região pode passar: 

estimulara a industrialização regional e/ou a industrialização regional induzida. 

O primeiro tipo de industrialização ocorre nos estágios iniciais do 

desenvolvimento de um país, quando há um aumento da demanda por bens 

manufaturados, que não podem ser fornecidos através de importações, estimulando 

a produção interna. Nesse caso, a região que concentra a atividade geradora de 

demanda de bens industriais tende a passar por um processo de industrialização mais 

rápido do que as demais regiões (com aumento da participação da indústria na 
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produção total do país), que não têm as mesmas condições. Outra forma em que 

também pode ocorrer esse tipo de industrialização é quando o país tem dificuldades 

em sua balança comercial e precisa restringir as importações. Para tanto, estimula a 

produção de bens industriais que substituam as importações. 

A "industrialização regional induzida" pode ser induzida natural ou 

intencionalmente por uma região já industrializada ou induzida por políticas em nível 

estadual. O primeiro caso tende a ocorrer concomitantemente com o aprofundamento 

do processo de industrialização de uma região. Nessa perspectiva, a região 

industrializada exige bens intermediários e insumos de outras regiões, gerando uma 

indústria de base nessas últimas regiões e criando uma relação complementar. Essa 

relação pode ser induzida espontânea ou intencionalmente pela região industrializada. 

Nesse último caso, a região que está se industrializando ao se tornar dependente do 

crédito na região industrializada. Assim promoverá seu desenvolvimento atraindo 

novos investimento para a região.  

No segundo caso, os governos estaduais podem usar várias políticas para 

atrair indústrias para seus estados, como infraestrutura adequada e mão-de-obra 

barata. Esse caso tende a ocorrer quando a região está próxima do pleno emprego, 

de modo que o custo de produção se torne muito alto ou essa região industrializada 

engessa um processo de modernização direcionando algumas de suas atividades, 

especialmente atividades intensivas em trabalho, para outras regiões que apresentam 

condições naturais mais favoráveis à produção desses bens. 

Outros Estados para atrair essas empresas estão concedendo isenções fiscais: 

convencionalmente chamado na literatura de "guerra fiscal". Mas com esse tipo de 

industrialização, o Estado deixa de cobrar impostos, que se transformam em lucros 

de empresas estabelecidas, de modo que até o final do período de benefícios, as 

empresas tendem a se mudar para outro estado que proporciona benefícios 

semelhantes. 

As regiões de um país podem passar por ambos os tipos de industrialização em 

diferentes períodos de seu desenvolvimento econômico. Na fase inicial de 

desenvolvimento, há um processo de industrialização regional estimulado, que pode 

beneficiar uma região em relação à outra, seja pela disponibilidade de fatores de 

produção, infraestrutura e mercado e/ou por fatores políticos. 

Uma vez constituída a região industrializada pode gerar estímulos espontâneos, 

para que as demais regiões possam se industrializar na produção de insumos que 
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possam ser utilizados na região industrializada, pois pode criar esses estímulos, 

fornecendo crédito a essas regiões, criando uma relação de dependência e 

complementaridade entre as regiões. No entanto, à medida que o avanço tecnológico 

e/ou a proximidade com o pleno emprego na região industrializada ocorrem, pode 

achar conveniente mudar suas indústrias de mão-de-obra intensiva para outras 

regiões, o que pode ser uma guerra fiscal. 

Quando a economia nacional tem um certo grau de industrialização, a 

industrialização de uma região representa de alguma forma a desindustrialização de 

outra região. Por exemplo, no caso da "guerra fiscal", ocorre a desindustrialização em 

regiões que perderam suas indústrias, enquanto a industrialização ocorreu nas 

demais regiões que receberam essas indústrias (Quando a guerra fiscal estadual é 

considerada, o deslocamento ocorre entre estados da mesma região, o resultado da 

produção e do emprego da indústria manufatureira na região será zero. Mas se é entre 

estados de regiões distintas, há o processo descrito acima). 

É necessário definir a desindustrialização em termos regionais. Mas, em vez 

disso, para simplificar o entendimento, serão consideradas apenas duas regiões, uma 

avançada/industrializada, em seu processo de industrialização e outra região atrasada, 

em relação à região avançada. Também as regiões retrógradas e avançadas têm, 

respectivamente, vantagens comparativas na produção de bens de capital. Além disso, 

considere-se de que cada região tem apenas um estado. A referência à região 

também pode ser entendida como o Estado, mas essa simplificação não muda ao se 

analisar várias regiões de um país ou vários estados de uma região.  

A região atrasada produz bens de capital e/ou bens complementares à produção 

industrial na região avançada e também, por sua vez, produz tanto para o mercado 

interno como para os mercados externos, sendo uma economia aberta. Diante desses 

pressupostos, um país pode apresentar três tipos de (de) industrialização: a 

estagnada, a regressiva e a progressista. Cada tipo tem uma versão positiva e 

negativa. 

A industrialização regional estagnada ocorre quando há uma mudança na 

participação da indústria em cada região (ou estado) no PIB industrial nacional (ou 

regional), mas para que a participação nacional (ou regional) da indústria no PIB total 

nacional (ou regional) permaneça inalterada, bem como o nível de renda do país. Este 

conceito pode ser ampliado em uma versão positiva e uma negativa. 
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Quando a participação da indústria na região retrógrada está aumentando em 

detrimento da redução da participação industrial na região avançada, há uma 

industrialização regional estagnada (de), isto é, ocorre um processo de 

desconcentração da atividade industrial. No entanto, essa desconcentração pode ser 

causada por mudanças na estrutura produtiva ou pelo simples deslocamento da 

produção industrial. O primeiro caso pode ocorrer quando o aumento da participação 

industrial da região retrógrada é alcançado através da modernização e diversificação 

de suas estruturas produtivas. Por outras palavras, teria lugar um processo de 

substituição regional das importações. Para ser positivo, a estrutura produtiva de 

ambas as regiões não precisa ser modificada, mas o deslocamento da produção de 

bens produzidos na região avançada para a região retrógrada é suficiente para se 

adequar a essa definição. 

Quando a participação da indústria nas regiões atrasadas é reduzida em 

detrimento do aumento da participação industrial na região avançada, há uma 

industrialização regional estagnada. Ou seja, ocorre um processo de concentração da 

atividade industrial e, ao mesmo tempo, o aprofundamento das vantagens 

comparativas de cada região. Nesse caso, as diferenças na estrutura produtiva 

regional não são apenas mantidas, mas aprofundadas. 

A industrialização regional regressiva (de) ocorre quando há uma mudança na 

participação da indústria em cada região (ou estado) no PIB industrial nacional (ou 

regional), resultando em uma queda na participação nacional (ou regional) da indústria 

no PIB. 

A industrialização regional regressiva positiva (de) pode ocorrer quando há um 

aumento na participação da região atrasada no PIB industrial nacional pari passu com 

a redução da participação da região avançada, mas resultando na redução da 

participação da indústria nacional no PIB, de modo que isso implica um processo de 

desconcentração da produção industrial no país. 

Essa desconcentração das atividades industriais seria acompanhada pela 

destruição de algumas atividades na região industrializada e pela transferência de 

outras atividades dessa região para a região retrógrada, a fim de explorar as 

vantagens que a região apresenta, como mão-de-obra barata, para que a estrutura 

produtiva se torne mais homogênea. A denominação homogênea aqui tem um 

significado negativo, uma vez que a homogeneidade ocorre através da regressão da 

estrutura produtiva da região industrializada. 
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A industrialização regional regressiva negativa (de) ocorre quando há uma 

redução da participação da indústria de ambas as regiões, que resulta na redução da 

participação industrial nacional no PIB acompanhada de uma regressão da estrutura 

de produção de ambas as regiões, causando a concentração da indústria produtiva 

na região avançada. 

Nesse caso, a estrutura produtiva da região retrógrada é orientada para a 

produção de bens de vantagens comparativas, enquanto a estrutura produtiva da 

região desenvolvida é regredida para a produção de bens de baixo valor agregado, 

mas com um valor agregado ainda maior para a região atrasada. Por outro lado, a 

industrialização regional progressiva ocorre quando há uma mudança na participação 

da indústria em cada região (ou estado), implicando uma redução da participação da 

indústria nacional (ou regional) no PIB, mas de tal forma que o país atingiu um nível 

de renda de um país desenvolvido. 

Em outras palavras, é um processo de desindustrialização em que a economia 

nacional como um todo está crescendo, portanto, desejável para o país. No entanto, 

quando esse crescimento econômico implica a desconcentração da produção 

industrial na região, há um processo de industrialização progressiva. Caso contrário, 

se resultar na concentração da produção industrial na região avançada, há um 

processo progressivo desindustrialização negativo. 

No caso da industrialização regional progressiva positiva, a estrutura produtiva 

da região retrógrada é orientada para a produção de bens com maior valor agregado, 

resultante de um processo de desconcentração das atividades industriais prevista pela 

modernização da estrutura produtiva da região avançada. Haveria uma 

desconcentração da produção industrial resultante da modernização das atividades 

na região industrializada, que torna a estrutura produtiva do país mais moderna e um 

pouco mais homogênea. 

Nesse conceito de desindustrialização ainda há três observações. Em primeiro 

lugar, a modernização da estrutura produtiva é o que causa a redução da participação 

do valor agregado da região industrializada por meio do aumento da produtividade. 

Por conseguinte, a redução da quota-parte do PIB da indústria nacional explica-se 

pelo aumento da produtividade, conduzindo a uma redução da quota de emprego e à 

valorização. Em segundo lugar, a homogeneidade tem um significado positivo, à 

medida que a região retrógrada se move para um estágio tecnológico mais avançado 
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(embora ainda ficando para trás da chamada região avançada) e /ou a região 

avançada é beneficiada pelo avanço tecnológico. 

Por fim, o conceito de desindustrialização regressiva tem alguma 

correspondência com o conceito de desindustrialização precoce, enquanto o conceito 

de desindustrialização progressiva tem semelhanças com o conceito de 

desindustrialização natural, visto anteriormente em nível do país. Definindo os 

conceitos de desindustrialização regional, quais são os principais fatores que podem 

levar uma região a um processo de desindustrialização?  

 

2.3 As principais causas da desindustrialização regional 

 

Conhecida pelos conceitos relacionados à desindustrialização regional, esta 

seção tem como objetivo explicar as principais causas, que podem desencadear um 

processo de desindustrialização em termos regionais e, consequentemente reduzir a 

renda domiciliar (Figura 20). 

A desindustrialização regional pode ser causada por fatores internos como:  

(i) aumento da renda,  

(ii) avanço tecnológico,  

(iii) política de desenvolvimento nacional/regional,  

(iv) tributação cumulativa,  

(v) "Supervisor de guerra". 

 

Figura 20 – Rendimento domiciliar mensal em 2019 por estado 

 

Fonte: IBGE (2018). 
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A desindustrialização regional pode ocorrer quando a região avançada ou 

industrializada atinge um alto nível de renda e uma situação próxima ao pleno 

emprego. Nesse caso, há uma transferência de força de trabalho para o setor de 

serviços, tornando o custo de produção mais alto na indústria manufatureira. Na 

verdade, as indústrias tendem a se mover para outras regiões atrasadas, que têm um 

menor custo de mão-de-obra, gerando um processo de desindustrialização na região 

desenvolvida e industrialização na região retrógrada. 

Quando a região industrializada tem um avanço tecnológico, ela precisa se 

desfazer de suas máquinas e equipamentos obsoletos. Uma maneira de fazer isso é 

transferir toda ou parte dessa estrutura produtiva para as regiões atrasadas. Nesse 

caso, há um processo de desindustrialização na primeira região causado pelo 

aumento da produtividade proporcionado pelo avanço tecnológico e, ao mesmo tempo, 

um processo de industrialização nas regiões atrasadas causado pela transferência do 

obsoleto para uma estrutura produtiva. 

No caso de uma política nacional/regional de desenvolvimento, a fim de estimular 

a industrialização (seja de produção autônoma ou de complementaridade), a região 

retrógrada passa a obter um crescimento da produção industrial superior à da região 

avançada, para que sua industrialização possa significar a desindustrialização da 

região industrializada. Ou seja, quando a desindustrialização é tratada em termos 

regionais, pode ocorrer quando regiões que ainda não possuem um parque industrial 

iniciam seu processo de industrialização, aumentando sua participação do PIB em 

relação à região já industrializada (CANO, 2014).  

A forma de tributação também pode levar à desindustrialização de uma região. 

Quando o imposto é cobrado sobre a venda do bem durante todo o seu ciclo de 

produção, a mesma empresa começa a produzir parte dos insumos utilizados, 

evitando a tributação cumulativa. Ou seja, há uma tendência para a integração vertical 

da produção pela empresa. A região avançada começa a produzir parte de seus 

insumos que adquiriu anteriormente da região retrógrada, de modo que haja um 

processo de desindustrialização na última região. 

 

2.4 Outras questões que levam à desindustrialização 

 

Ainda dentro das questões tributárias, a desindustrialização pode ser provocada 

pela denominada "guerra fiscal". Na ausência de uma política nacional/de 



71 

 

desenvolvimento regional, os Estados podem fornecer isenções fiscais para as 

indústrias se instalarem nos seus territórios. Quando essas indústrias são atraídas por 

outros estados, que se recusaram a conceder os mesmos incentivos fiscais, a 

desindustrialização tende a ser apenas regional quando a indústria se move de uma 

região para outra. No entanto, quando a indústria pretende abrir uma nova empresa, 

ceteris paribus, o estado que fornece maiores incentivos fiscais tende a aumentar a 

sua quota no PIB, enquanto outros estados tendem a ter suas participações reduzidas 

(CARDOZO, 2010).  

A desindustrialização também pode ser causada por fatores externos como: 

i) cadeias de valor globais;  

ii) a doença holandesa,  

iii) a intensificação da competição internacional. 

 

Nos últimos 25 anos, houve grandes mudanças no comércio internacional que 

modificaram o modus operandi das grandes corporações. O processo de produção da 

empresa passou a ser distribuído em todo o mundo, ocorrendo uma desverticalização 

do projeto dos produtos até sua comercialização, contribuindo para a formação de 

cadeias de valor globais. Essa nova forma de organização afeta países e regiões que 

não fazem parte da cadeia produtiva, ou seja, essa nova forma organizacional pode 

provocar um processo de industrialização nas regiões, que fazem parte da cadeia e 

um processo de desindustrialização nas regiões que estão fora (SAMPAIO, 2015).  

A desindustrialização regional pode ser o resultado dessa nova forma 

organizacional de produção industrial internacional, que ocorre por meio de cadeias 

de valor globais. Nesse caso, uma vez que o objetivo do investimento estrangeiro 

direto (IED) é adequar parte do mercado interno, grande parte desse investimento é 

direcionada para a fase final do processo de produção, em que as empresas são 

apenas maquiladoras, ou seja, importadas. Segundo Sampaio (2015), esse processo 

é diferente da substituição de importações, uma vez que a decisão de agregar valor 

dos bens produzidos no país é determinada por empresas internacionais. Em outras 

palavras, é uma inserção "subordinada" nas cadeias de valor globais). Como resultado, 

o estado avançado de ser o principal receptor do IDE acaba quebrando as relações 

de produção com os estados atrasados, de modo que esses estados agora têm um 

processo de desindustrialização que não é apenas relativo, mas também absoluto. 
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Em geral, a nova forma organizacional de produção industrial internacional tende 

a reduzir a dinâmica do comércio interestadual/regional, reduzindo o efeito 

multiplicador da produção industrial no país, de modo que esse processo modifique o 

comércio interestadual, agrave a guerra fiscal e prejudique a integração da indústria 

regional no país. 

A sobrevalorização cambial, reduzindo a competitividade da indústria da região 

avançada, tanto em nível nacional como no estrangeiro, conduz a uma redução da 

produção industrial. Como a produção da região retrógrada é complementar à 

produção da região industrializada, a produção industrial da região retrógrada é 

simultaneamente reduzida. Ou seja, ambas as regiões passam por um processo de 

desindustrialização. No entanto, se a supervalorização cambial também induzir a 

substituição de bens intermediários por produtos importados semelhantes, a 

desindustrialização tende a ser mais rápida na região retrógrada do que na região 

avançada (SILVA e LOURENÇO, 2014).  

Um aumento da concorrência internacional também pode levar a um processo 

de desindustrialização em ambas as regiões. Nesse caso, na ausência de políticas 

protecionistas em favor da indústria nacional, um forte concorrente pode gerar a 

substituição do consumo de bens domésticos por bens importados e causar a redução 

da produção industrial na região avançada e, consequentemente, na região atrasada. 

Esses dois fatores podem potencializar o processo de desindustrialização na 

região avançada. A demanda dessa região é composta pelo consumo de bens 

industriais realizados dentro dela, o consumo da região atrasada e as exportações. 

Em primeiro lugar, a supervalorização cambial e o aumento da concorrência externa 

provocam a substituição do consumo interno por bens importados e, ao mesmo tempo, 

reduzem as exportações, podendo levar a um processo de desindustrialização na 

região avançada. 

Mas a região atrasada tende a ter uma relação complementar com a região 

industrializada, ou seja, a região retrógrada produz bens intermediários para serem 

utilizados na indústria de transformação da região avançada. O declínio da demanda 

por bens industriais na região avançada reduz a demanda por bens intermediários na 

região retrógrada, o que, por sua vez, leva a níveis de renda mais baixos e, assim, 

reduz ainda mais a demanda por bens industriais na região industrializada, tipo de 

círculo vicioso na economia regional e nacional. Esse círculo vicioso pode ser 

agravado, se as empresas estatais avançadas tiverem estruturas produtivas baseadas 
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em cadeias de valor globais, para que comecem a buscar a substituição de insumos 

internos por importações. Além disso, o círculo vicioso pode ser intensificado em face 

de uma recessão interna e / ou externa, levando a uma redução no consumo e / ou 

exportações. 

Como a região avançada também é responsável pela produção de bens de 

capital, uma queda na demanda por bens de consumo e intermediários tende a afetar 

a região industrializada mais seriamente do que a região atrasada. 

Além dos fatores explicados acima, uma questão que não pode ser ignorada, em 

relação às causas da desindustrialização, refere-se às externalidades negativas 

geradas pela atividade industrial, como a poluição. Uma região industrializada tende 

a ter altos níveis de poluição, podendo gerar pressão social para reduzir essas taxas. 

Segundo IBGE (2020), os impactos da crise que atingiu todos os setores da 

economia, foram piores para o setor de serviços: o maior gerador de empregos em 

todo o país. Estudos recentes realizado pelo IBGE (2020), contabiliza hoje cerca de 

715 mil empresas que encerraram suas atividades, estão nessa categoria, com 

negócios de até 49 colaboradores. Os demais são formados por 1,2 mil empresas 

consideradas intermediárias entre 49 a 500 colaboradores. Observa-se que nenhuma 

é de grande porte. 

No campo de 2,7 milhões de empresas que permanecem em atividades, 70% 

delas apontam que a pandemia teve impacto geral negativo sobre os negócios, 

conforme ilustram as Figuras 21 e 22. 
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Figura 21 – Empresas com atividades encerradas na economia nacional 

  

Fonte: Adaptado do IBGE, (2020). 

Figura 22 – Impacto negativo da pandemia nas empresas 

 

Fonte: Adaptado do IBGE (2020). 
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2.5 Uma síntese sobre a desindustrialização  

 

2.5.1 A leitura na interpretação da doença holandesa 

 

 Os desdobramentos dos esforços teóricos empreendidos na FGV-SP, sob 

liderança do prof. Bresser Pereira, têm contribuído para a renovação do pensamento 

crítico brasileiro em vários aspectos. Articulando elementos da economia pós-

keynesiana com a formação estruturalista de origem cepalina, uma visão 

autointitulada keynesiano-estruturalista (BRESSER PEREIRA, 2011), foi possível 

desenvolver um arcabouço teórico que ficou conhecido como macroeconomia 

estruturalista do desenvolvimento (BRESSER PEREIRA; GALA, 2010). Essa 

perspectiva levou a ideias sobre a atuação da política econômica que recebeu a 

alcunha de “Novo Desenvolvimentismo” da doença holandesa.  

 O início do debate sobre a possibilidade de ocorrência da doença holandesa 

no Brasil remete a (BRESSER PEREIRA, 2005), sobretudo quando afirma que “existe, 

porém, uma razão estrutural para a apreciação artificial do câmbio no Brasil: a 

‘maldição dos recursos naturais’. Nessa coluna da Folha de São Paulo 

(SETEMBRO,2018) foram lançadas as bases para os seus desdobramentos teóricos 

futuros, que têm influenciado a academia em estudos acerca da desindustrialização.  

 Uma questão que está no centro dessa interpretação foi a observação de um 

superávit na conta de Transações Correntes do Balanço de Pagamentos de 2003 a 

2007, em grande parte explicado pelo substantivo aumento (por quantum e preços) 

das exportações de produtos básicos junto à manutenção de uma taxa de câmbio 

sobrevalorizada (BRESSER PEREIRA; MARCONI, 2008). Para Bresser Pereira 

(2008), há dois distintos níveis da taxa de câmbio: um compatível com o superávit ou 

equilíbrio em Transações Correntes e outro compatível com o equilíbrio industrial. Em 

termos teóricos, a primeira taxa de câmbio encontra-se em patamar inferior à segunda, 

pois uma taxa de câmbio desvalorizada incentiva a produção industrial em um 

determinado país. Por outro lado, quando um país está com a sua taxa de câmbio em 

nível de equilíbrio nas Transações Correntes, o país sofre a doença holandesa, que 

causa, por sua vez, uma desindustrialização precoce. A manutenção do nível da taxa 

de câmbio no equilíbrio em Transações Correntes é permitida pela “renda diferencial” 

(ou ricardiana), obtida a partir da abundância de recursos naturais que são destinados 

à exportação em determinado país.  
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 Apesar da valorização cambial, ainda permanecem as exportações de 

recursos naturais, saldos positivos na Balança Comercial e em Transações Correntes. 

A doença holandesa se configura e pode causar desindustrialização no país, no caso 

o Brasil. Possíveis soluções para o problema em questão passam pela neutralização 

da doença holandesa. Um ajuste possível, segundo essa interpretação, ocorreria pela 

mudança na gestão da taxa de câmbio, ou seja, por uma desvalorização cambial. 

Essa medida ajustaria automaticamente a competitividade da manufatura, levando a 

uma trajetória de crescimento econômico e reindustrialização (BRESSER PEREIRA, 

2013). Outra proposta seria uma taxação dos produtos básicos de exportação, que 

desencadeiam a doença holandesa (BRESSER PEREIRA, 2008), uma espécie de 

imposto de Pigou. Por fim, o sistema protecionista e de tarifas, antes da abertura 

comercial, também tenha sido utilizado como forma para neutralização da doença 

holandesa até os anos 1980 no Brasil (BRESSER PEREIRA, 2013). 

 Evidências empíricas para o brasileiro, a partir dessa interpretação, foram 

realizadas por Bresser Pereira e Marconi (2008). Com base no arcabouço teórico 

elaborado e avaliação de informações disponíveis até a elaboração daquele estudo 

(ano de 2007), podem ser alcançados os seguintes desfechos: i) o Brasil tem sofrido 

a doença holandesa; ii) o Brasil passa por um processo de desindustrialização, que 

tem prejudicado o seu processo de desenvolvimento; e iii) a condução da política 

econômica tende a reforçar a doença holandesa e a desindustrialização. Uma questão 

própria dessa visão é que doença holandesa e desindustrialização são conceitos 

distintos. A relação entre eles é que, quando a doença holandesa não é neutralizada, 

pode incorrer em desindustrialização, como concluem Bresser Pereira e Marconi 

(2008) e Bresser Pereira (2013). O patamar da taxa de câmbio aparece como central 

na teoria do desenvolvimento econômico e como principal instrumento de política 

econômica para a promoção do crescimento e mudança estrutural no médio e longo 

prazo.  

  O estudo de Oreiro e Feijó (2010) confirma a hipótese de que o processo de 

desindustrialização brasileiro tem ligação com a não neutralização da doença 

holandesa, pois foram observados sinais na mudança da estrutura de especialização 

na estrutura produtiva nacional e da inserção externa em atividades intensivas em 

recursos naturais e baixo conteúdo tecnológico, pontos que caracterizam essa 

interpretação (OREIRO; FEIJÓ 2010:230).  
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 Em período recente, Azevedo, Feijó e Coronel (2013) realizam novas 

avaliações sobre os fatores e determinantes da desindustrialização no Brasil, bem 

como, dos impactos (no caso, ineficiência) da política industrial praticada nos últimos 

anos. Dada a diversidade de filiações institucionais dos autores no país, a referida 

publicação 58 demonstra a capilaridade e importância que alcançou a leitura da 

doença holandesa sobre a análise do processo de desindustrialização no Brasil. 

 

2.5.2 A leitura dos ortodoxos 

 

O trabalho apresentado por Bonelli (2005) no Seminário da Fiesp (Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo /IEDI (Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento Industrial) dialoga com a possiblidade de um processo de 

desindustrialização no Brasil. Por parte de economistas ortodoxos, parece ser o 

primeiro texto no período mais recente sobre o tema. Com o tempo, algumas 

atualizações desse estudo podem mostrar resultados distintos ou outras qualificações, 

conforme se mostrará ao longo da argumentação. Os indicadores utilizados por 

Bonelli (2005), para aferir ou não, as possibilidades de desindustrialização no Brasil 

são próximas daqueles utilizados por economistas internacionais (ROWTHORN; 

RAMASWAMY, 1999; UNCTAD, 2003): participação da indústria de transformação 

em relação ao PIB e do emprego industrial em relação ao emprego total; taxas de 

crescimento do PIB e da indústria de transformação; taxas de crescimento da 

produtividade. Têm destaque na análise as compatibilizações das informações das 

Contas Nacionais, permitindo considerações no longo prazo.  

As conclusões sobre a ocorrência ou não de desindustrialização para Bonelli 

(2005) podem ser consideradas da seguinte maneira: i) “a desindustrialização só 

ocorreria, no médio prazo, se a taxa de crescimento da produção industrial fosse 

persistentemente baixa” (BONELLI, 2005:17) e ii) “a desindustrialização parece 

limitada ao período posterior a 1990” (BONELLI, 2005:20), podendo ser explicada 

principalmente por fatores exógenos, como a crise mexicana e russa. Ou seja, no 

período de 1976 a 2005, quando se observa a queda de longo prazo do peso do valor 

adicionado da indústria de transformação em relação ao PIB, pode ser observado que 

a “indústria deixou de ser o principal setor dinâmico” (BONELLI, 2005).  

No entanto, quando Bonelli (2005) discutiu os dados sobre o indicador de 

mudança estrutural, encontrou resultados que apontaram uma menor variação na 
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década de 1990, sugerindo que o Brasil alcançou certa maturidade industrial, dadas 

as poucas alterações em sua estrutura produtiva (BONELLI, 2005). A leitura mais 

recente e articulada sobre o processo de desindustrialização brasileiro e eventuais 

implicações, em termos de política econômica pela leitura ortodoxa, é encontrada em 

Bacha e De Bolle (2013). Trata-se de um esforço de síntese apresentado em 

Seminários realizados na Casa das Garças, no Rio de Janeiro, entre abril e junho de 

2012. A apresentação desse livro ficou a cargo de Malan (2013), afirmando que o 

tema vivo no debate da economia brasileira são os cambiantes interações entre os 

setores público e privado no processo de industrialização e as questões de natureza 

cíclica vis à vis as de natureza estrutural. De acordo com esse autor, um caminho 

seria seguir o exemplo de países asiáticos e mudar o enfoque do mercado doméstico 

para o mercado internacional, reforçando os argumentos em favor de uma maior 

integração com mercados externos.  

Assim: a questão relevante para o país não era a desindustrialização em si 

mesma, mas o desenho de uma nova política industrial para permitir a integração do 

país à economia mundial que se desenha para o Século XXI, (BACHA; DE BOLLE, 

2013). Um dos artigos dessa coletânea procurou analisar se a economia brasileira 

passava por uma desindustrialização, em que condições no tempo, levando em 

consideração uma comparação internacional (BONELLI; PESSOA; MATOS, 2013). 

De acordo com a investigação realizada, utilizando a série compatibilizada das Contas 

Nacionais, reforçou-se o argumento de que a redução do grau de industrialização se 

deu em meados dos anos 1970.  

A desindustrialização brasileira segue os passos próximos de países centrais e 

ocorre em menor grau do que geralmente é divulgada. Ou seja, a perda de parcela da 

indústria em relação ao PIB é uma tendência mundial em que o Brasil está englobado, 

seguindo uma trajetória de convergência do peso da indústria em relação aos países 

desenvolvidos. Os dados apresentados por Bonelli, Pessoa e Matos (2013) ainda 

indicam que, no período de 1976 a 1987, o grau de industrialização brasileiro é 

superior àquele estimado pelas regressões, que buscaram mensurar o peso “ideal” na 

indústria, mostrando que o país estaria passando por uma “doença soviética”.  

No período de 1994 a 2007, o Brasil apresenta relação da indústria de 

transformação no PIB menor do que o estimado, residindo, nesse período, a chamada 

desindustrialização (BONELLI; PESSOA; MATOS, 2013). Do ponto de vista da 

recomendação de políticas, economistas identificados com a visão ortodoxa apontam 
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para o aprofundamento das reformas de corte neoliberal com objetivo de melhorar a 

competividade da indústria brasileira, conforme apontou Malan (2013). Uma nova 

rodada de abertura comercial, por meio de uma “integração competitiva”, seria 

recomendável para induzir um aumento da produtividade e competitividade de setores 

industriais. Dessa forma, por essa perspectiva, seria alcançada uma inserção externa 

dinâmica em produtos competitivos, remetendo a um padrão de inserção no comércio 

internacional baseado na teoria das vantagens comparativas. Também são sugeridas 

outras reformas, como redução do papel do Estado na economia, manutenção das 

políticas de metas de inflação e uma redução e simplificação do pagamento de tributos 

por parte da indústria (BACHA e DE BOLLE, 2013). 

 

2.5.3 A leitura dos heterodoxos 

 

Muitos dos estudos sobre o processo de desindustrialização e suas 

consequências no Brasil não estão organizados em torno de um corpo teórico próprio, 

levantados anteriormente, particularmente aqueles vinculados à visão ortodoxa e da 

doença holandesa. Tornou-se necessária a criação de um espaço em separado para 

que se possam agrupar pesquisadores que apresentam outras contribuições nesse 

debate. Por falta de uma nomenclatura mais adequada, esse grupo foi denominado 

de “demais heterodoxos”. Foram observados subgrupos mais ou menos convergentes: 

uma abordagem mais institucional, caso do Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e da Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo (FIESP); uma mais próxima do estruturalismo; e, outra com uma 

abordagem com viés da dinâmica da inovação, a neoschumpeteriana. Em que pesem 

as possíveis imperfeições no modo escolhido para agrupar esses autores, o esforço 

empreendido tem, em última instância, o objetivo de explicar a posição de autores 

heterodoxos não alinhados (ou mesmo de forma exclusiva) à hipótese da doença 

holandesa.  

Posições de instituições empresariais e do DIEESE, conforme afirmado 

anteriormente, as associações de industriais e também as de trabalhadores no Brasil 

têm contribuído com o debate sobre a desindustrialização. Várias posições tiveram 

lugar a partir da realização da Conferência intitulada “Industrialização, 

Desindustrialização e Desenvolvimento”, em agosto de 2005, aproximadamente dois 

meses após a publicação de Bresser Pereira (2005). A partir desse momento, o debate 



80 

 

sobre o objeto em estudo ampliou a sua difusão e as possibilidades analíticas no Brasil. 

Dessa conferência, promovida pela FIESP, resultou a divulgação de textos como 

Palma (2005) e Bonelli (2005). Em 2013, apesar da manutenção do diagnóstico de 

desindustrialização no país, foi realizado pela FIESP o seminário “Reindustrialização 

no Brasil: Chave para um Projeto Nacional de Desenvolvimento”, no dia 26 de agosto 

de 2013.  

A tônica do debate passou do diagnóstico para uma agenda de prioridades e 

reformas que pudesse dar origem a uma retomada do crescimento industrial e seu 

protagonismo como locomotiva do crescimento econômico brasileiro. A despeito da 

mudança no tema a ser debatido, que não é objeto de estudo deste trabalho, aquele 

espaço de discussão revisitou os problemas levantados pelo Seminário de 2005, em 

suas várias vertentes analíticas. Por mais que tenha ocorrido uma mudança do 

enfoque, ou seja, de desindustrialização para reindustrialização, cabe argumentar que 

o tema, mesmo após dez anos de divulgação de UNCTAD (2003), continua atual e 

vem se aprofundando na economia brasileira. O conjunto de políticas econômicas 

adotadas, incluindo as de expansão do consumo das famílias e investimentos não 

foram capazes de reverter o quadro de perda de competitividade de setores industriais.  

Uma contribuição para a discussão e o acompanhamento de variáveis sobre 

desindustrialização está sintetizada no artigo mais atual dessa instituição, FIESP 

(2014): a avaliação, a partir de uma ampla e eclética revisão bibliográfica, é de que o 

Brasil ainda passa por um processo de desindustrialização nocivo ao desenvolvimento 

e aponta caminhos para o crescimento de longo prazo; a posição da FIESP avança 

ao considerar não só aspectos macroeconômicos, mas também outros componentes 

relacionados a fatores sistêmicos da competitividade. IEDI (2005) foi um dos trabalhos 

pioneiros sobre o tema da desindustrialização no Brasil. Elaborado por economistas 

heterodoxos, esse texto aborda um conjunto de variáveis para explicar o processo em 

curso no Brasil.  

A investigação apresentada avança também em IEDI (2007), em que são 

apresentados novos argumentos a respeito da dinâmica da indústria de transformação 

no país. Uma série de cartas mensais é divulgada por essa instituição, atualizando as 

informações a respeito do movimento da conjuntura econômica e de medidas da 

estrutura produtiva e de comércio exterior.  

Algumas associações empresariais têm levantado a questão do processo de 

desindustrialização no Brasil, principalmente aquelas ligadas a setores mais 
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complexos, por exemplo, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos 

(ABIMAQ), Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), 

Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM) e Sindicato Nacional da 

Indústria de Componentes para Veículos Automotores (SINDIPEÇAS). Essas 

associações levantam problemas ligados à competitividade da indústria desses 

setores, e aproveitam a oportunidade para propor questões relativas a uma maior 

flexibilidade quanto aos custos do trabalho, impostos, entre outros. Em sua 

contribuição para o debate, Dieese (2011) também coloca o tema da 

desindustrialização em uma perspectiva abrangente. Ao conceituar industrialização e 

desindustrialização, também levanta diferença entre os casos de países, que 

aparecem como algo “positivo” ou “negativo”. Dieese (2011) aponta como causas da 

desindustrialização: valorização da taxa de câmbio, alto patamar da taxa de juros, 

estrutura tributária ineficaz, problemas de infraestrutura, excesso de burocracia, 

vantagem comparativa em bens primários, acumulação insuficiente de poupança e 

baixa qualificação da mão-de-obra (problemas com educação).  

 “Isso tudo gera ineficiência na alocação de recursos e, evidentemente, custos 

para toda a economia, retirando dela parte da competitividade” (DIEESE, 2011). A 

contribuição desse trabalho está em levantar a preocupação quanto à geração de 

postos de trabalho com maior qualidade com a desindustrialização em marcha. 

 • Contribuições de Neoschumpeterianos 

 A divisão por Neoschumpeterianos na seção “demais heterodoxos” acontece 

por uma escolha feita por economistas, para uma análise da desindustrialização a 

partir de um referencial teórico calcado nas teorias da microeconomia heterodoxa, 

sobre economia e tecnologia, e teorias do crescimento econômico com base em 

Kaldor e Thirwall (LAMONICA; FEIJÓ, 2011). A partir de 2005, época em que a 

indústria brasileira apresenta sinais de recuperação (ainda que de forma conjuntural), 

conforme argumentaram autores anteriormente enunciados, Laplane (2006) 

apresenta uma extensa revisão e análise crítica da literatura até então desenvolvida 

sobre o tema da desindustrialização. Propõe duas mudanças nos eixos de discussão 

até então colocados. Embora esse autor não negue a hipótese de desindustrialização, 

afirma que o objetivo do seu trabalho é fazer um balanço das principais contribuições 

suscitadas pelo trabalho de Palma (2005) (...) e apresentar algumas considerações 

sobre o mesmo tema, a partir de uma outra perspectiva (LAPLANE, 2006).  
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A primeira sugestão de alteração é a troca do eixo dos diagnósticos sobre a 

ocorrência de desindustrialização, ou não, para as formas de recuperação da 

competitividade industrial, ou seja, para a reindustrialização. Dessa forma, entende 

que as pesquisas sobre o passado já alcançaram o patamar de explicação do 

processo em curso e o próximo passo é construir uma agenda de futuro, sobretudo 

em termos de política industrial. Nesse aspecto também concluem Sarti e Hiratuka 

(2011). De acordo com a revisão realizada por Laplane (2006), geralmente o 

desempenho da indústria é explicado pelo baixo crescimento do PIB. Assim, sugere 

uma revisão dessa causalidade, propondo que o baixo crescimento do PIB pode ser 

explicado pelo baixo crescimento da indústria. Nesse sentido, ganha importância a 

perspectiva microeconômica, particularmente do papel dos grandes oligopólios, para 

explicação da dinâmica industrial.  

Não obstante, não se podem perder as comparações internacionais, como a 

realizada por Palma (2005) e também comparações internas ao Brasil, uma vez que 

na dimensão regional o país apresenta distintas trajetórias de industrialização. A 

concorrência ocorre cada vez mais em escala global, por meio de rearticulações entre 

os prismas macro e microeconômicos, fatores explicativos das diferenciações 

territoriais em termos de desenvolvimento e progresso técnico. Seguindo, em parte, a 

perspectiva proposta por Laplane (2006), Comin (2009) avança no entendimento 

teórico e aplicado sobre o possível processo de desindustrialização no Brasil, numa 

perspectiva próxima àquelas das teorias do crescimento e da dinâmica da inovação. 

As investigações consideram aspectos internos da estrutura industrial e suas 

alterações ao longo do tempo e a sua inserção externa.  

As conclusões levam ao diagnóstico de que a economia brasileira passa por 

um processo de desindustrialização no sentido de uma regressão de sua estrutura 

produtiva, uma vez que podem ser observados quebra de elos em cadeias produtivas 

e aumento da participação de setores intensivos em recursos naturais com reflexos 

sobre sua inserção externa, cada vez mais baseada em recursos naturais (COMIN, 

2009). Uma outra contribuição nessa perspectiva pode ser observada em Arend e 

Fonseca (2012): atraso tecnológico, vulnerabilidade externa, desindustrialização 

precoce e ré especialização produtiva são evidências que permitem afirmar que o 

Brasil, desde 1980, vem ficando para trás na trajetória de desenvolvimento capitalista 

(AREND; FONSECA, 2012). Em outras palavras, Arend e Fonseca (2012) mostram 

que, de 1955 até a década de 1980, o país conseguiu atualizar e modernizar o seu 
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parque produtivo, promovendo políticas de catching up, alcançando uma estrutura 

produtiva próxima àquela obtida por países desenvolvidos, porém sem constituir um 

núcleo endógeno de inovação tecnológica. No entanto, a partir de 1980, o país não 

conseguiu lograr essa trajetória, ou seja, desde então, as condições mudaram e 

levaram o país a um falling behind, que resultou em sua desindustrialização (AREND; 

FONSECA, 2012).  

Essa vertente busca contribuir para o debate a partir de uma ótica, enfatizando 

a dinâmica da inovação. O Brasil estaria se desindustrializando por não acompanhar 

o atual paradigma tecnológico, o que traria implicações quanto ao seu processo de 

desenvolvimento. A análise do desenvolvimento econômico brasileiro e de seu 

processo de industrialização por meio da utilização do método histórico-estrutural 

levou economistas a interpretar que o Brasil passa por uma desindustrialização nociva 

ao crescimento de longo prazo. O destaque nesse texto está centrado em 

economistas da “Escola de Campinas”. No entanto, a qualificação como 

desindustrialização não é unânime nessa escola de pensamento. 

Carneiro (2008) apresenta um diagnóstico crítico do desempenho da 

economia brasileira nas últimas décadas. A partir da crítica da “visão ortodoxa”, lança 

as bases para outras possibilidades de leitura do tema: o baixo crescimento da 

indústria de transformação, decorrente das políticas econômicas de corte neoliberal 

postas em prática após os anos 1990, foi o principal responsável pela 

desindustrialização precoce (CARNEIRO, 2008). Outros fatores também são 

elencados, assim como a baixa diferenciação da estrutura produtiva brasileira, que, 

para esse autor, é característica do período de “baixo dinamismo”, incorrendo em 

regressão da pauta de exportações e quebra de elos de cadeias produtivas. Para 

Carneiro (2008), a liberalização comercial tem papel importante no processo de 

desindustrialização; no entanto, outros fatores são colocados como determinantes, 

tais como a apreciação do Real, surgimento de novos atores globais (China e Coreia 

do Sul, por exemplo) e modificações no próprio plano da organização produtiva, pois 

a introdução de setores de maior complexidade tecnológica intensifica a perda de 

densidade de cadeias produtivas.  

Os efeitos dessas relações enfraquecem os efeitos multiplicadores do gasto 

autônomo, vazam da indústria e deságuam na ampliação da demanda por 

importações (CARNEIRO, 2008). Os limites colocados pela introdução de políticas de 

corte neoliberal no Brasil e na América Latina, em relação ao desenvolvimento 
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econômico já foram analisados em Cano (2000). O tema de pesquisa deste autor é o 

processo de industrialização no Brasil e na América Latina, sendo a 

desindustrialização uma característica da atual fase do capitalismo periférico (CANO, 

2014). Para Cano (2000), a industrialização é um processo de crescimento baseado 

no aumento da taxa de investimento, sobretudo na indústria de transformação, com 

incorporação de setores industriais e integração de cadeias produtivas.  

A desindustrialização é o oposto, ou seja, baixas taxas de crescimento da 

economia e ainda menores na indústria de transformação. Junta-se a isso a quebra 

de elos em cadeias produtivas. O tema da desindustrialização aparece 

especificamente em Cano (2012a), em versão revisada de uma palestra e, de forma 

mais elaborada, em Cano (2012b), sendo posteriormente ampliada em Cano (2014). 

Em Cano (2012a) essa desindustrialização nociva (...) que significa realmente um 

sentido regressivo do progresso econômico, tem cinco razões: a valorização da taxa 

de câmbio, a abertura desregrada, a elevada taxa de juros, o IED e a desaceleração 

da economia mundial a partir de 2008. O autor argumenta que os efeitos se dão sobre 

a perda de elos de cadeias produtivas e uma inserção externa voltada para recursos 

naturais. 

Sobre a estratégia de uma possível “reindustrialização”, analisa que depende 

de uma mudança radical na condução da política econômica, isto é, acabar com a 

“trilogia insana”, recriar lideranças industriais nacionais e, por fim, romper com a 

Organização Mundial de Comércio (OMC), instituição que restringe a adoção de 

políticas protecionistas necessárias para a recuperação da indústria. Uma atualização 

feita por esse autor está contida em Cano (2012b). Ao reforçar seus argumentos, 

ainda introduz elementos teóricos relevantes para os fins dessa pesquisa. O primeiro 

deles foi esclarecer os conceitos de desenvolvimento e subdesenvolvimento e o 

sentido da industrialização nesses distintos processos históricos. Retomando 

argumentações de Furtado (2000) e Pinto (2000), autores clássicos da Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), de que o subdesenvolvimento é 

um processo histórico, não uma etapa, em que convivem o moderno e o atrasado. 

O segundo elemento a ser destacado em sua análise e tem implicações 

diretas para uma metodologia de estudo do tema da desindustrialização é a ideia de 

que essa está circunscrita à indústria de transformação, um dos ramos do setor 

industrial das Contas Nacionais, remontando à literatura internacional (ROWTHORN, 

1999). Dessa forma, esclarece um ponto que foi subdimensionado em outras análises, 
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uma vez que foram considerados setores além da indústria de transformação, 

conforme pôde ser visto anteriormente neste texto. 

As contribuições desse autor passam pela contextualização e qualificação da 

condição de país subdesenvolvido e dos limites da industrialização periférica, e 

também perpassa pela condução da política macroeconômica e limites do padrão de 

inserção internacional. Cano (2014) atualiza argumentos utilizados em artigos 

anteriores, mostrando distinções entre os processos em curso nos países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos. Esses argumentos reforçam a posição no sentido 

retrógrado do processo de industrialização brasileiro diante do atual estágio das forças 

produtivas capitalistas.  

Para Belluzzo (2014), o processo de desindustrialização é relativo na medida 

em que a indústria de transformação brasileira se distancia da mundial, deixando de 

incorporar setores e de entrar nos circuitos das cadeias globais de valor: o país deixa 

de realizar políticas que promovem o catch-up. Por esse motivo, a desindustrialização 

é presente na economia brasileira e tem suas origens no momento em que o país 

parou de atualizar a sua matriz manufatureira A mudança no padrão de 

desenvolvimento das forças produtivas, na visão de Belluzzo (2014), indica um 

significado diferenciado para desindustrialização. Isto é, para um país 

desindustrializar-se de modo relativo, basta que o mundo avance de forma mais ligeira. 

A desindustrialização pode ser vista por uma perspectiva mais ampla, a do 

desenvolvimento das forças produtivas das nações. Esse pode ser considerado um 

novo conceito para o termo em uso. Os argumentos expostos para cada tipo de leitura 

sobre a desindustrialização colocam, de modo claro, os problemas teóricos e as 

implicações em termos de política econômica para a economia brasileira.  

As recomendações de políticas econômicas elaboradas pelos autores com vistas 

à resolução de problemas de competitividade da indústria de transformação nacional 

podem variar entre opostos, como aumentar ou reduzir o grau de abertura da 

economia. As visões apresentadas ressaltam o papel da indústria de transformação 

para o crescimento econômico e mudança estrutural. Reconhecem problemas de 

competitividade em setores industriais e apontam possíveis trajetórias futuras. Nesse 

sentido, são levantados por autores encaminhamentos para política macroeconômica 

e industrial, trazendo implicações reais para o desenvolvimento capitalista no Brasil. 

Nas linhas de pesquisa apresentadas prevalecem aspectos internacionais, 

macroeconômicos e setoriais. Em geral, também são apontados descontentamentos 
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com aspectos da condução da política econômica ao longo do tempo. Podem ainda 

ser observados distintos significados para o termo desindustrialização, e diferentes 

níveis alcançados pelas variáveis para os quais se pode afirmar a ocorrência ou não 

do fenômeno em estudo. A presente seção buscou considerar aspectos de várias 

correntes da literatura sobre desindustrialização. As interpretações nacionais e 

estrangeiras apresentam diferentes perspectivas sobre o objeto de estudo. No entanto, 

para fins de posicionamento, os argumentos e análises realizadas estão mais 

alinhados com a visão dos “demais heterodoxos”, particularmente com os argumentos 

“estruturalistas” elaborados principalmente por Carneiro (2008), Cano (2012a, 2012b, 

2014) e Belluzzo (2014). 

 Uma síntese do debate apresentado pode ser visualizada no Quadro 1.  

 

2.5.4 A interpretação dos que não concordam com a hipótese 

desindustrialização 

 

 Antes de iniciar um debate sobre as distintas posições que assumem 

pesquisadores nacionais que concordam com a hipótese de que o Brasil passa por 

um processo de desindustrialização, cabe levantar os argumentos daqueles que se 

prezam a analisar o fenômeno em estudo, porém não estão de acordo com a utilização 

do termo para qualificar o debate. Vários desses autores reconhecem o papel da 

indústria de transformação e do progresso técnico como central para a condução do 

crescimento econômico de longo prazo. Também podem ser observados argumentos 

no sentido de uma perda de competitividade em setores industriais; no entanto, 

ponderam que não se pode dizer que esteja ocorrendo uma desindustrialização, mas 

que pode vir a ocorrer, caso não realizem um estudo sobre a anatomia do crescimento 

recente, Puga e Norris (2006) indicam que o Brasil ainda apresenta uma indústria 

diversificada, complexa e com grandes capacitações. Argumentam que a indústria 

obteve taxas de crescimento positivas, sobretudo nos setores da indústria extrativa, 

equipamentos de informática e material elétrico. Os fatores que indicam um caminho 

rumo a uma “especialização” da inserção externa estavam ligados basicamente à 

elevada demanda de recursos naturais, principalmente pela China. Por esses motivos, 

as conclusões para o setor externo apontam para efeitos contrários daqueles 

pretendidos pela política industrial vigente, a Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior (PITCE), que vislumbrava uma diversificação. A questão que Puga 
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e Norris (2006) colocaram, dentre os argumentos apresentados, é quais as (grandes) 

especializações que permitirão ao país valer-se das oportunidades criadas pelo novo 

contexto mundial para aumentar a sua taxa de crescimento (PUGA; NORRIS, 2006), 

para esses autores não há outro caminho a não ser o processo de “integração seletiva”. 

Puga (2007) realizou uma análise das possíveis relações da desindustrialização por 

comércio exterior. O critério utilizado foi o de coeficiente de importação do Brasil em 

relação ao de vários países no mundo para o período de 1996 a 2006. Os resultados 

obtidos indicam que A comparação entre países mostra que o coeficiente de 

importações do Brasil encontra-se bem abaixo da média mundial (PUGA, 2007). Além 

disso, no plano setorial e para o período de 2003 a 2006, pode ser observado aumento 

das importações, sobretudo em setores intensivos em trabalho, dados os efeitos da 

valorização da moeda nacional. Nesse sentido, argumenta que a alta das importações 

está mais ligada ao aumento do consumo doméstico ou das exportações, do que uma 

substituição da produção nacional por importados (PUGA, 2007). A performance é de 

uma mudança no perfil da produção brasileira no cenário em que observa de maior 

intercâmbio entre os países em meio a uma conjuntura doméstica de valorização do 

câmbio que veem afetando os setores de forma diferenciada (PUGA, 2007). Uma 

contribuição nessa abordagem foi realizada por Nassif (2008), analisando o 

desempenho da indústria brasileira em período anterior à eclosão da crise 

internacional: a partir dos dados das Contas Nacionais, não se pode argumentar que 

o Brasil sofre um processo de desindustrialização, uma vez que a indústria (extrativa 

e de transformação) brasileira, na média, não deixou de crescer, mesmo a taxas 

inferiores àquelas apresentadas pelo PIB.  

 A perda de relação da indústria de transformação no PIB esteve associada 

com uma taxa de crescimento maior no setor de serviços. A redução do grau de 

industrialização esteve concentrada mais na década de 1980, quando prevaleceu um 

período de incerteza, sobretudo pelo descontrole inflacionário. 

 Outra avaliação realizada por Nassif (2008) foi sobre a estrutura do valor 

adicionado e da inserção externa da indústria, uma vez que poderiam indicar 

mudanças no sentido de uma regressão na estrutura produtiva, revelando existência 

de uma “nova doença holandesa”: setores de maior complexidade tecnológica 

poderiam perder espaço na estrutura industrial, representando uma alteração 

qualitativa. O segundo argumento do autor conclui que o setor de refino de petróleo 

explica quase a totalidade do aumento de participação do grupo “baseado em 
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recursos naturais” (NASSIF, 2008) e as alterações das exportações “confirmam uma 

tênue mudança no padrão de especialização internacional” (NASSIF, 2008, pag).  

Malgrado o baixo crescimento, não se verifica uma queda na produção industrial ou 

fechamento generalizado de unidades produtivas locais. A conclusão a que chega 

Nassif (2008) é de que a economia brasileira não passa por um processo de 

desindustrialização, porém, poderia vir a ocorrer no futuro, principalmente se se 

mantiver o quadro macroeconômico de elevadas taxas de juros e de sobrevalorização 

cambial. A contribuição de Squeff (2012) foi a de que podem ser levantadas oito 

justificativas para explicar o processo de desindustrialização no Brasil: mudança na 

composição setorial do valor adicionado e do emprego; diferenciais de produtividade 

entre setores; elasticidade-renda das manufaturas (mudança na estrutura de 

demanda); terceirização (maior especialização de atividades); nova divisão 

internacional do trabalho (dinâmica do IED e comércio exterior, podendo estar ligada 

às cadeias globais de valor); taxa de investimento; mudança na orientação da política 

econômica (políticas consoantes com o Consenso de Washington) e doença 

holandesa (inserção externa baseada em recursos naturais). Busca uma ampliação 

do leque explicativo levantado a partir da literatura internacional, referida no capítulo 

anterior. Em relação aos principais desfechos alcançados, Squeff (2012) avalia que 

existem os que apontam para a sua ocorrência e aqueles que a negam, ou seja, 

existem sinais controversos acerca da hipótese da desindustrialização no Brasil, no 

sentido depreciativo do termo (SQUEFF, 2012), como os indicadores de emprego e 

aqueles derivados das Contas Nacionais:  

 Por sua crítica à variação do parâmetro clássico de desindustrialização, esse 

autor foi inserido nesta classificação. No entanto, Squeff (2012) conclui que são 

necessários mais estudos para que se possa verificar a incidência ou não do processo 

no Brasil, incluindo-se análises regionais, de matriz insumo-produto, setoriais, entre 

outras. Essa abertura temática sobre as possibilidades de estudos sem que estejam 

ligadas somente a aspectos macroeconômicos foi um dos elementos que abriu espaço 

para a realização desta pesquisa. Por fim, pela perspectiva de autores que não 

concordam com a hipótese da desindustrialização no Brasil, cabe considerar a 

argumentação de Cunha, Lelis e Fligenspan (2013):  estão de acordo com o processo 

de desindustrialização em marcha no Brasil, conforme trabalhos de Oreiro e Feijó 

(2010) e Bresser Pereira (2008), autores ligados à leitura da doença holandesa. 

Cunha, Lelis e Fligenspan (2013) podem ser considerados, em parte, como uma 
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atualização do problema levantado por Puga (2007), embora utilizem outra 

metodologia, uma vez realizada uma apreciação pelo prisma do comércio exterior. 

Para eles não se pode vislumbrar um processo de desindustrialização no Brasil pelo 

comércio exterior nos anos 2000, porque o déficit comercial de produtos 

manufaturados é explicado pelo aumento da demanda interna, sobretudo pelo elevado 

crescimento do consumo das famílias, que ocorreu de forma mais que proporcional à 

capacidade da oferta doméstica, visto que o investimento não cresceu no mesmo ritmo. 

O aquecimento da demanda interna, a ascensão de países emergentes na produção 

de manufaturas e a crise internacional redirecionam a produção industrial brasileira 

para o mercado doméstico em expansão, sendo representadas pela redução do 

coeficiente de exportação. Conforme a história da industrialização brasileira indica, 

trata-se de constrangimentos estruturais ao crescimento, sobretudo aqueles ligados à 

evolução do Balanço de Pagamentos. Em suma, as principais conclusões dos autores 

podem ser assim descritas. 

 Para pesquisadores que se dedicam ao estudo da desindustrialização no 

Brasil e negam essa hipótese, tanto pela perspectiva da estrutura produtiva quanto 

pelo comércio exterior, cabe registrar o significado do termo e a magnitude das 

variações das variáveis que levam à confirmação ou negação do tema em debate, 

mesmo quando realizada por perspectivas teóricas distintas. Nos parágrafos 

seguintes serão avaliados autores que concordam com a hipótese de que o Brasil 

passa por um processo de desindustrialização. Contudo, apresentam abordagens 

teóricas diferentes também quanto a implicações ao desenvolvimento econômico e 

opções de política econômica. 
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Quadro 1  – Descrição teórica da desindustrialização no Brasil 

Autores Linha de 
Pensamento 

Argumentos Possíveis /Ações ou 
mesmo 

recomendações 
Políticas. 

Doença 
Holandesa 

Bresser Pereira, 
Marconi (2008); 
Oreiro e Feijó 
(2010); Azevedo, e 
Coronel (2013). 
 

 Desindustrialização 
tem a ver com a 
neutralização da 
doença holandesa 
no Brasil: 

 Taxa de câmbio de 
equilíbrio industrial 
está abaixo da taxa 
de câmbio de 
equilíbrio em 
Transações 
Correntes; 

 Manutenção da 
atual Política 
econômica reforça a 
doença holandesa e 
desindustrialização. 

➢ Desvalorização da 
taxa de câmbio 
levara a ajuste 
automático do 
setor industrial: 

➢ Neutralização da 
doença holandesa: 

➢ Imposto sobre 
exportação de 
produtos que são 
de origem à 
doença holandesa: 

➢ Retomada de um 
sistema 
protecionista com 
barreiras à 
importação. 

Ortodoxos Bonelli (2005), 
Bonelli e Pessoa 
(2011), Bacha e De 
Eolle (2013). 

 Explicada por 
fatores exógenos, 
como as crises 
russa e mexicana: 

 Queda da relação 
da indústria de 
transformação 
sobre o PIB tem 
origem na segunda 
metade dos anos 
1970: 

 Brasil tinha um 
sobrepeso da 
indústria de 
transformação o 
que o caracterizava 
uma doença 
soviética: 

 Desindustrialização 
parece estar restrita 
aos anos 1990, 
quando alcançou 
uma maturidade, e 
a partir da crise de 
(2008) 

➢ Nova rodada de 
abertura comercial 
para uma maior 
integração aos 
mercados 
externos: 

➢ Inserção externa 
com produtos 
competitivos no 
mercado 
internacional: 

➢ Manutenção das 
políticas de metas 
de inflação: 

➢ Redução e 
simplificação do 
pagamento de 
tributos. 
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Demais 
Heterodoxos 

Entidades provadas 
e DIEESE. 

 Política econômica 
(câmbio e juros): 

 Infraestrutura 
deficiente: 

 Elevada carga 
tributária: 

 Entraves 
burocráticos: 

 Preocupação com 
empregos com 
maior grau de 
qualificação e com 
melhores salários. 

 

➢ Mudança da 
política de câmbio 
e juros, melhoria 
das condições de 
financiamento de 
curto e longo 
prazo: 

➢ Redução da carga 
tributária: 

➢ Retomada do 
investimento em 
infraestrutura. 

Neoschumpeterianos 
(LAMONICA; FEIJÓ, 
2011), (AREND; 
FONSECA, 2012), 
Sarti e Hiratuka 
(2011). 

 Políticas industriais 
e tecnológicas 
insuficientes: 

 Sucessivos ajustes 
defensivos desde a 
década de 1990: 

 Falling behind da 
indústria brasileira. 

➢ Ajustes em fatores 
sistêmicos 
(macroeconômicos, 
infraestruturas, 
política industrial e 
tecnológica): 

➢ Mudança do foco 
do debate para 
aspectos 
microeconômicos. 

Estruturais  
Belluzzo, Cano 
(2014), Carneiro 
(2008). 

 Tem a ver com o 
subdesenvolvimento 
e a mudança do 
papel do Estado na 
economia brasileira: 

 Desindustrialização 
tem origem na crise 
da dívida, mas vai 
se aprofundar a 
partir da abertura 
comercial e 
financeira e, 
principalmente, 
após o Plano Real: 

 Aprofundamento 
pelo manejo da 
atual política 
macroeconômica: 

 Desarticulação de 
cadeias produtivas 
|è nociva ao 
crescimento no 
longo prazo, com 
vazamento da renda 
perlas importações; 
e 

➢ Rompimento com a 
atual política 
macroeconômica 
(câmbio e juros): 

➢ Fortalecimento da 
política industrial e 
tecnológica: 

➢ Retomada do papel 
do estado e do 
investimento 
autônomo: 

➢ Rearticulação 
internacional, 
principalmente com 
a OMC, 
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 Aumento do grau de 
dependência 
tecnológica e atraso 
nas trajetórias de 
desenvolvimento 

Não 
concordam 

Puga e Norris 
(2006); Puga (2007); 
Nassif (2008); 
Cunha, Lelis e 
Fligenspan (2013). 

 Não ocorreu um 
projeto generalizado 
de fechamento de 
unidades locais 
industriais: 

 A indústria de 
transformação não 
deixou de crescer 
no Brasil, porém a 
taxas menores que 
o PIB, indicando 
uma mudança em 
seu perfil: 

 A estrutura 
produtiva não foi 
substancialmente 
modificada: 

 A 
internacionalização 
por commodities: 

 O aumento do 
coeficiente de 
importações tem 
origens no 
aquecimento da 
demanda interna. 

➢ Retomada da 
política industrial 
com incorporação 
de processo 
técnico: 

➢ Escolher setores 
para uma 
integração 
competitivas. 

 

 

Todavia, os estudos aqui apresentados mostram que alguns estados podem não 

estar se desindustrializando (Quadro 2). Além disso, não há estudos relacionados ao 

tema para alguns dos estados brasileiros. Dessa forma, observa-se a relevância de 

se estudar tal processo de uma maneira desagregada, realizando comparações entre 

os estados, de modo que se observem quais parques produtivos estão de fato 

diminuindo.  
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 Quadro 2 Síntese dos trabalhos analisados. 

Autores Região de análise Resultado 

Carvalho e Kupter (2007) Brasil Há desindustrialização 

Silva (20140 Brasil Não se pode afirmar 

Bresser Pereira (2010) Brasil Há desindustrialização 

Bresser Pereira e Marconi 
(2008) 

Brasil Há desindustrialização 

   

Oreiro e Feijó (2010) Brasil  

Palma (2005) Brasil Há desindustrialização 

Cano (2012) Brasil Há desindustrialização 

Soares et al. (2011) Brasil Há desindustrialização 

Nassif (2008) Brasil Não há desindustrialização 

Bonelli e Pessoa (2010) Brasil Não há desindustrialização 

Botelho et al. (2014) Brasil Há desindustrialização 

Araújo (1999) São Paulo Há desindustrialização 

Ferreira (2003) São Paulo Não há desindustrialização 

Magalhães e Toscano (2011) Espírito Santo Há desindustrialização 

Silva e Araújo (2010) Minas Gerais Não se pode afirmar 

Souza e Cardozo (2013) Minas Gerais Não se pode afirmar 

Cario et al. (2013) Santa Catarina Há desindustrialização 

Barbosa et al. (2015) Paraná Não há desindustrialização 

Castilho et al. (2010) Rio Grande do Sul Não se pode afirmar 

Sobral (2015) Rio de Janeiro Há desindustrialização 

Fonte: O autor. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Resultados e Discussão 

 

Os resultados e a discussão serão apresentados em formato de artigo. 

 

3.1.1 Artigo apresentado no 1º Artigo apresentado no XXVII SIMPEP 2020 e 

escrito e aprovado nas normas do congresso 

 

DESINDUSTRIALIZAÇÃO: CENÁRIO PARCIAL NO BRASIL ENTRE 2007-2016 

 

Área:  Nº 6 - ENGENHARIA ORGANIZACIONAL  

Subárea: Nº 6.5 - REDES DE EMPRESAS  

 

Resumo: RESUMO 

 

Palavras-chaves: ANÁLISE DA INDÚSTRIA, PIB, IDH, SETORES 

INDUSTRIAIS, ECONOMIA. 

 

Resumo: Apesar de ser um tema em estudo mundialmente, na literatura há 

poucos resultados para pesquisas realizadas sobre desindustrialização no Brasil. 

A produção industrial brasileira tem caído desde a década de 1940. Desde o ano 

2000, a indústria de transformação tem tido o menor índice de participação no PIB, 

atingindo o menor índice (11,4%) em 2018, no país, o termo desindustrialização é 

empregado desde a década de 1970 para justificar a perda relativa do emprego 

industrial. Apesar de não haver consenso entre os autores sobre a ocorrência ou 

não desse fenômeno no Brasil, a desindustrialização tem sido justificada pela 

substituição de importações após o processo de abertura comercial e política de 

câmbio apreciado, somado à alta dos preços relativos das commodities. Para 

analisar esse fenômeno, esse artigo estudou o cenário de empresas dos setores 

de papel, plástico e metalurgia, entre outros, no período de 2005 a 2015, em 

toneladas métricas, com base em dados da Confederação Nacional da Indústria, 
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utilizando como métrica de comparação para cada produto estudado o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), Produto Interno Bruto (PIB) e Índice de 

Desemprego. Os resultados mostram uma queda na produção industrial dos 

setores estudados, no Brasil, desde 2005, principalmente o setor de metalurgia, 

apontando para a desindustrialização.  

 

Palavras-chaves: ANÁLISE DA INDÚSTRIA, PIB, IDH, SETORES 

INDUSTRIAIS, ECONOMIA. 

 

DEINDUSTRIALIZATION: PARTIAL SCENARIO IN BRAZIL BETWEEN 2007-

2016 

 

Abstract: Despite being a topic of worldwide study, there are few results for 

research on the deindustrialization in Brazil. Brazilian industrial production has been 

produced since the 1940s. Since 2000, the manufacturing industry had the lowest 

rate of participation in GDP, reaching the lowest rate (11.4%) in 2018, No country, 

or deindustrialization term is employed since the 1970s to justify a relative loss of 

industrial employment. Although there is no consensus among the authors on the 

occurrence or not of this phenomenon in Brazil, deindustrialization was justified by 

the substitution of imports after the process of trade opening and appreciated 

exchange rate policy, with a high rate of commodity prices. To analyze this 

phenomenon, the present study presents the scenario of companies in the paper, 

plastic and metallurgy sectors, among others, in the period from 2005 to 2015, in 

metric tons, based on data from the National Confederation of Industry, using as a 

comparison metric for each product studied or Human Development Index (HDI), 

Gross Domestic Product (GDP) and Performance Index. The results show a drop in 

industrial production in the sectors studied in Brazil, since 2005, mainly in the 

metallurgy sector, which has changed to deindustrialization. 

 

Keywords: ANALISIS OF THE INDUSTRY, GDP, HDI, INDUSTRIAL SECTORS, 

ECONOMY. 

 

  



96 

 

1. Introdução 

A indústria de transformação ocupa a menor taxa de participação no PIB 

brasileiro, desde o final da década de 1940, sem sinal de reversão dessa tendência, 

que se verifica desde os anos 1980. Em 2018, o setor respondeu por 11,4% da 

atividade econômica brasileira, o mais baixo índice de participação em mais de 70 

anos, segundo Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2019). O termo 

desindustrialização tem sido empregado para justificar a perda relativa do emprego 

industrial no país desde 1970. Tregenna (2009) apresenta o conceito mais apropriado 

como uma perda relativa persistente tanto do emprego quanto do valor adicionado. 

Além disso, a possível desindustrialização tem sido acompanhada pelo forte 

crescimento do setor de serviços, inovações tecnológicas e inclusive nas exportações 

totais. De acordo com (ROWTHORN e RAMASWAMY, 1999), na dinâmica do 

desenvolvimento, a desindustrialização pode ser vista como um fenômeno natural, 

pois à medida que os países aumentam de forma consistente a renda , a elasticidade 

da renda e da demanda por produtos industrializados se reduz, o que leva a uma 

redução relativa da demanda por produtos industrializados.  

No que se refere aos efeitos de longo-prazo do processo de desindustrialização, 

Oreiro e Feijó (2010) e Tregenna (2009) argumentam que deve ser visto como um 

problema para o crescimento das economias capitalistas na concepção ortodoxa, uma 

vez que a composição setorial da produção não é relevante para o crescimento 

econômico. Nesta visão, segundo Kaldor (1970), a indústria é o motor de crescimento 

de longo prazo em função características fundamentais do setor industrial, como ser 

receptor e difusor do progresso tecnológico e ainda a maior elasticidade da renda das 

exportações, cujo processo de desindustrialização reduz o crescimento potencial de 

longo prazo. Palma (2005) soma a esses motivos, a realocação da mão-de-obra 

industrial para os serviços em função da crescente terceirização e a nova divisão 

internacional do trabalho, decorrente da crescente especialização do comércio Norte-

Sul.  

Para Nassif (2008), embora não haja consenso sobre a ocorrência de 

desindustrialização no caso brasileiro, a literatura tem explicado o processo como 

resultado do modelo de substituição de importações, quanto do processo de abertura 

comercial e da política de câmbio apreciado combinado com a alta dos preços 

relativos das commodities. O autor conclui, no entanto, que a redução da participação 

da indústria no PIB ocorreu na segunda metade da década de 80, antes inclusive de 
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mudanças estruturais, como a abertura comercial e o processo de estabilização, e 

deve-se principalmente à forte queda na produtividade do trabalho neste período. Na 

década de 90 o cenário foi diferente com o aumento da produtividade e queda nas 

taxas de investimento. 

Dentro desse cenário, autores contrários à tese de desindustrialização Bonelli 

e Pessoa (2010) ressaltam que a perda relativa da indústria no emprego e produto 

total é resultado mais da falta de um ambiente macroeconômico favorável para a 

retomada do crescimento do que uma desindustrialização efetiva da economia 

brasileira. Para esses autores seria necessário distinguir três aspectos: se a redução 

relativa da indústria está associada à instabilidade macroeconômica; se há uma 

tendência mundial de perda relativa da indústria da produção global e se há um 

declínio persistente da atividade manufatureira.  

A análise da literatura brasileira recente sobre o tema da desindustrialização 

parece não deixar dúvida a respeito da ocorrência efetiva desse processo (OREIRO 

e FEIJÓ, 2010). Com efeito, uma vez aceita a definição usual de desindustrialização 

como um processo no qual ocorre uma redução da participação do valor adicionado 

na indústria no PIB e/ou do emprego industrial no emprego total, torna-se 

inquestionável que esse processo vem ocorrendo no Brasil, com maior ou menor 

intensidade, de forma linear ou não, desde o final da década de 1980. 

Neste contexto, este trabalho visou estudar um cenário de empresas de alguns 

setores industriais, para entender a desindustrialização no Brasil.  

 

2. Metodologia 

 

Trata-se de um estudo exploratório, em que se levantou dados bibliográficos e 

dados disponíveis sobre indústrias de transformação no Brasil. Para se avaliar o 

cenário foi feito um estudo de caso com algumas indústrias em um período 

determinado 

Foram realizadas pesquisas nas bases de dados governamentais e de 

instituições como Confederação Nacional das Indústrias (CNI, 2017), Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) e Demografia das Empresas e 

Estatísticas de Empreendedorismo sobre os seguintes segmentos industriais: 

alimentício, têxtil, papel, máquinas e equipamentos, equipamentos de informática, 

elétricos e óticos, plásticos, não metálicos, metalurgia, móveis e indústrias diversas.  
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Foram selecionados os dados de produção (em tonelada métrica) dos 

seguintes produtos cerveja e refrigerantes (indústria alimentícia), cimento (indústria da 

construção), papelão (indústrias em geral como produtos para embalagens), tintas e 

vernizes (indústria da construção e metal mecânicos) e tubulação (indústria de 

construção e metal mecânica), no período de 2005 a 2015.  

Foram analisados os dados da CNI (2019) com relação às indústrias em 

funcionamento da área de alimentos, papel e papelão, eletroeletrônicos, em período 

de 2007 a 2016. 

Os valores de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Produto Interno Bruto 

(PIB) e Índice de Desemprego foram utilizados como métrica de comparação e 

repetidos no período para cada produto estudado.  

Os dados foram analisados através de gráficos usando as planilhas de Excel® 

e apresentados em figuras. 

 

2. Resultados e Discussão 

 

Os valores dos produtos estudados, assim como os valores de IDH, PIB e 

Índice de desemprego encontram-se na Figura 1. 

  

Figura 1 – Valores de produção (tonelada métrica) e IDH, PIB e Índice de 

Desemprego no Brasil, no período de 2005 a 2015. 
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Pode-se observar que a produção de bebidas se manteve relativamente 

constante no período, enquanto mantiveram-se constante a produção de cimento e 

tubulação. A produção de papelão, entretanto, teve uma queda brusca a partir de 2005, 

mantendo-se me queda nos anos subsequentes. Isto chamou a atenção, uma vez que 

esta indústria é suporte para embalagens e atende a uma série de outros setores 

produtivos.  

Embora o PIB no período se mantivesse em crescimento, apresentou um 

importante queda de 2010 a 2015. O IDH se comportou de maneira semelhante, 

enquanto o índice de desemprego caiu no período. Uma possível explicação para tal 

comportamento pode ser o crescimento do setor de serviços. 

A Figura 2 ilustra a evolução negativa, no período de 2007 a 2016, do número 

de indústrias instaladas e em funcionamento no Brasil. O gráfico mostra que, a partir 

de 2013, todos estes setores indicam uma queda no número de indústrias em 

funcionamento, denotando uma tendência à desindustrialização.  

 

Figura 2 – Evolução do número de indústrias nos setores de papel, plástico e 

metalúrgica no período de 2007 a 2016 
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essencialmente tomadores de preços. O crescimento fixo e mais rápido da 

produtividade na fabricação doméstica produz industrialização, não 

desindustrialização (em termos de emprego e produção). De acordo com o autor, a 

desindustrialização nos países em desenvolvimento é causada pela globalização. 

Quando os países em desenvolvimento se abriram para o comércio, seus setores 

manufatureiros ficaram em desvantagem. Sem uma forte vantagem comparativa na 

fabricação tornaram-se importadores de manufatura, revertendo um longo processo 

de substituição de importações. Além do que, além do mais, países em 

desenvolvimento “importaram” a desindustrialização dos países avançados, porque 

ficaram exposto às tendências de preços relativos produzidas nas economias 

avançadas (MATSUYAMA, 2009). O declínio no preço relativo da manufatura nos 

países avançados colocou uma constrição na fabricação em todos os lugares, 

incluindo nos países que experimentavam pouco progresso tecnológico. 

A desindustrialização nas nações ricas está associada com a perda de bons 

empregos, crescente desigualdade e declínio na capacidade de inovação. Por estes 

mesmo conceitos se torna um problema muito maior para os países em 

desenvolvimento. A desindustrialização prematura em países em desenvolvimento 

tem sérias consequências, tanto econômicas quanto políticas (RODRIK, 2013). Na 

frente econômica, reduz o potencial de crescimento econômico e as possibilidades 

para convergência com os níveis de renda das economias de países ricos. De acordo 

com (ROWTHORN e RAMASWAMY, 1999), na dinâmica do desenvolvimento, a 

desindustrialização pode ser vista como um fenômeno natural, pois à medida que os 

países aumentam de forma consistente a renda, a elasticidade-renda da demanda por 

produtos industrializados se reduz, o que leva a uma redução relativa da demanda por 

produtos industrializados.  

 

3. Considerações Finais  

 

Os resultados do presente estudo apontam para um decréscimo na produção 

industrial de alguns setores no Brasil, desde 2005, principalmente o setor de 

metalurgia. 
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3.1.2 Artigo publicado no periódico Research Society and Development – RSD 

Journal. 

 

Desindustrialização: Uma visão da economia brasileira 

 

Resumo 

 

Apesar de ser um tema mundialmente estudado, na literatura ainda há poucos 

resultados de pesquisas realizadas sobre desindustrialização no Brasil. O país passou 

por duas crises no período entre 2001 e 2018, a primeira no biênio 2008-2009, quando 

houve recessão em 2009 e a segunda no biênio 2015-2016, com recessões em 2015 

e em 2016. Em média, nessas quase duas décadas, o Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro cresceu 2,3% ao ano em termos reais, enquanto a expansão do PIB foi de 

1,2%. Em 2020 veio então a pandemia COVID19 abalando as economias mundiais e 

a previsão de queda do Brasil na participação do PIB é de 5,8% segundo estimativas 

do Fundo Monetário Internacional (FMI), em que a previsão inicial seria em torno de 

9,1% considerado se o maior em 120 anos. A produção industrial brasileira tem caído 

desde a década de 1940. No país, o termo desindustrialização é empregado desde a 

década de 1970 tendo como justificar a perda relativa do emprego indústria, em 2020 

esta estimativa está em torno de 13,4%, podendo subir em 2021 como previsão em 

torno de 14,1%. Este estudo exploratório, analisou o fenômeno em empresas 

manufatureiras, com base em dados da Confederação Nacional da Indústria, 

utilizando como métrica de comparação para cada produto estudado o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), Produto Interno Bruto (PIB) e Índice de Desemprego. 

Os resultados mostram uma queda na produção industrial dos setores estudados, no 

Brasil, desde 2005, principalmente o setor de metalurgia, apontando para um cenário 

desindustrialização.  

Palavras-chaves: Análise da Indústria, PIB, IDH, Setores Industriais, Produção, 

Economia. 

 

Abstract 

Despite being a worldwide studied topic, there are still few results in the literature on 

research carried out on deindustrialization in Brazil. The country experienced two 

crises in the period between 2001 and 2018, the first in the 2008-2009 biennium, when 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/fmi/
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there was a recession in 2009, and the second in the 2015-2016 biennium, with 

recessions in 2015 and 2016. On average, in these almost two decades, the Brazilian 

Gross Domestic Product (GDP) grew 2.3% per year in real terms, while the expansion 

of GDP was 1.2%. Then, in 2020, the COVID19 pandemic rocked the world economies, 

and Brazil's forecast of a drop in GDP participation is 5.8% according to estimates by 

the International Monetary Fund (IMF), where the initial forecast would be around 9.1 % 

considered to be the largest in 120 years. Brazilian industrial production has fallen 

since the 1940s. In the country, the term deindustrialization has been used since the 

1970s to justify the relative loss of industrial employment; in 2020, this estimate is 

around 13.4% and may rise in 2021 as a forecast of around 14.1%. This exploratory 

study analyzed the phenomenon in manufacturing companies, based on data from the 

National Confederation of Industry, using the Human Development Index (HDI), Gross 

Domestic Product (GDP), and the Unemployment Index as the basis for each product 

studied. The results show a drop in the industrial production of the sectors studied, in 

Brazil, since 2005, mainly the metallurgy sector, pointing to a deindustrialization 

scenario. 

 

Keywords: Analysis of Industry, GDP, HDI, Industrial Sectors, Production, Economy. 

 

Resumen: A pesar de ser un tema estudiado a nivel mundial, todavía hay pocos 

resultados en la literatura sobre las investigaciones realizadas sobre la 

desindustrialización en Brasil. El país experimentó dos crisis en el período 

comprendido entre 2001 y 2018, la primera en el bienio 2008-2009, cuando hubo una 

recesión en 2009, y la segunda en el bienio 2015-2016, con recesiones en 2015 y 

2016. En promedio, en estas casi dos décadas, el Producto Interno Bruto (PIB) 

brasileño creció 2,3% anual en términos reales, mientras que la expansión del PIB per 

cápita fue de 1,2%. Luego, en 2020, la pandemia de COVID19 sacudió las economías 

mundiales, y el pronóstico de Brasil de una caída en la participación del PIB es del 

5,8% según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el 

pronóstico inicial sería de alrededor del 9,1% considerado como el más grande en 120 

años. La producción industrial brasileña ha caído desde la década de 1940. En el país, 

el término desindustrialización se ha utilizado desde la década de 1970 para justificar 

la pérdida relativa de empleo industrial; en 2020, esta estimación es de alrededor del 

13,4% y puede aumentar en 2021 con una previsión de alrededor del 14,1%. Este 
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estudio exploratorio analizó el fenómeno en las empresas manufactureras, a partir de 

datos de la Confederación Nacional de la Industria, utilizando el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), el Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice de Desempleo como base 

para cada producto estudiado. Los resultados muestran una caída en la producción 

industrial de los sectores estudiados, en Brasil, desde 2005, principalmente el sector 

metalúrgico, apuntando a un escenario de desindustrialización. 

 

Palabras clave: Análisis de Industria, PIB, IDH, Sectores Industriales, Producción, 

Economía. 

 

1. Introdução 

 

A indústria de transformação vem ocupando a menor taxa de participação no 

PIB brasileiro, desde o final da década de 1940, sem sinal de reversão dessa 

tendência, por influência hoje da pandemia de COVID19. Já foram contabilizados nove 

meses de pandemia, o corona vírus (SARSCov2) já provocou milhares de óbitos no 

Brasil e no mundo, tendo provocado uma das maiores crises econômicas mundiais. O 

isolamento social, em prejuízo da economia, tem sido necessário para restringir a 

disseminação do vírus pelo contágio e preservar o sistema de saúde. A economia dos 

países vem sofrendo fortes impactos na vida das pessoas.  

No Brasil o último trimestre teve queda de quase 10% do PIB, com desemprego 

chegando a 13% da população. A projeção para 2021 é de que haja um crescimento 

negativo de cerca de ± 5%. Durante essa fase da pandemia, empresas mais rentáveis 

no mundo lucraram mais de US$ 100 bilhões durante a pandemia. O que se observa 

é que que as grandes corporações priorizaram seus lucros em detrimento da 

segurança dos trabalhadores. E que houve corte de custos e não se investiu na 

redução do risco em sua cadeia de produção. Em 2018, o setor industrial respondeu 

por 11,4% da atividade econômica brasileira, contudo o PIB do Brasil em 2019 foi de 

R$ 7,3 trilhões e para o 2º trimestre de 2020 o valor de R$ 1653,00 bilhões segundo 

IBGE (2020), teve um crescimento de 1,1% (em relação ao ano anterior), o mais baixo 

índice de participação em mais de 70 anos, segundo Confederação Nacional da 

Indústria (CNI, 2019).  

O termo desindustrialização tem sido empregado para justificar a perda relativa 

do emprego industrial no país desde 1970. O conceito de desindustrialização ganhou 
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ênfase com o trabalho de (Rowthorn & Wells, 1987) sobre a deterioração em termos 

de emprego da indústria do Reino Unido. O conceito clássico de desindustrialização 

foi definido por Rowthorn & Ramaswany (1999) como sendo uma redução persistente 

da participação do emprego industrial no emprego total de um país ou região. Com 

base nesse conceito, os países desenvolvidos teriam passado por um forte processo 

de desindustrialização a partir da década de 1970; ao passo que a América Latina 

teria passado pelo mesmo processo na década de 1990, o que coincide com o período 

de implantação das políticas liberalizantes associadas ao consenso de Washington 

(Williamson, 1990).  

Não obstante, esta definição não considerar o lado da produção, de modo que 

a desindustrialização pode ocorrer mesmo que a produção industrial esteja crescendo, 

sendo os canais de crescimento kaldorianos (Kaldor, 1970) negligenciados. Na última 

década, (Tregenna, 2009) tentou restituir o papel da indústria definindo a 

desindustrialização também em termos de produção. Rodrik (2016) apontou a 

desindustrialização como uma redução da manufatura no PIB – a preços correntes e 

a preços constantes – ou no emprego total para um grupo formado de países em 

desenvolvimento. A última configurou-se como uma crise mais longa, com oito 

trimestres consecutivos de queda do PIB (1º trim. de 2015 até 4º trim. de 2016) e 

efeitos muito intensos sobre o mercado de trabalho. Como resultado, a taxa de 

desocupação passou de 6,5% no último trimestre de 2014 para 12% no último 

trimestre de 2016, em 2020 esta estimativa está em torno de 13,4%, podendo subir 

em 2021 como previsão em torno de 14,1%. Além disso, a desindustrialização tem 

sido acompanhada pelo forte crescimento do setor de serviços, inovações 

tecnológicas e inclusive nas exportações totais. De acordo com Rowthorn e 

Ramaswamy (1999), na dinâmica do desenvolvimento, a desindustrialização pode ser 

vista como um fenômeno natural, pois à medida que os países aumentam de forma 

consistente a renda, a elasticidade da renda e da demanda por produtos 

industrializados se reduz, o que leva a uma redução relativa da demanda por produtos 

industrializados.  

No que se refere aos efeitos de longo-prazo do processo de desindustrialização, 

Oreiro e Feijó (2010) e Tregenna (2009) argumentam que deve ser visto como um 

problema para o crescimento das economias capitalistas na concepção ortodoxa, uma 

vez que a composição setorial da produção não é relevante para o crescimento 

econômico. Nesta visão, segundo Kaldor (1970), a indústria é o motor de crescimento 
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de longo prazo em função características fundamentais do setor industrial, como ser 

receptor e difusor do progresso tecnológico e ainda a maior elasticidade da renda das 

exportações, cujo processo de desindustrialização reduz o crescimento potencial de 

longo prazo. Palma (2005) soma a esses motivos, a realocação da mão-de-obra 

industrial para os serviços em função da crescente terceirização e a nova divisão 

internacional do trabalho, decorrente da crescente especialização do comércio Norte-

Sul.  

Para Nassif (2008), embora não haja consenso sobre a ocorrência de 

desindustrialização no caso brasileiro, a literatura tem explicado o processo como 

resultado do modelo de substituição de importações, quanto do processo de abertura 

comercial e da política de câmbio apreciado combinado com a alta dos preços 

relativos das commodities.  

Dentro desse cenário, autores contrários à tese de desindustrialização (Bonelli 

& Pessoa, 2010) ressaltam que a perda relativa da indústria no emprego e produto 

total é resultado mais da falta de um ambiente macroeconômico favorável para a 

retomada do crescimento do que uma desindustrialização efetiva da economia 

brasileira. Para esses autores seria necessário distinguir três aspectos: se a redução 

relativa da indústria está associada à instabilidade macroeconômica; se há uma 

tendência mundial de perda relativa da indústria da produção global e se há um 

declínio persistente da atividade manufatureira.  

A avaliação da literatura brasileira recente sobre o tema da desindustrialização 

parece não deixar dúvida a respeito da ocorrência efetiva desse processo (Oreiro & 

Feijó, 2010). Com efeito, uma vez aceita a definição usual de desindustrialização como 

um processo no qual ocorre uma redução da participação do valor adicionado na 

indústria no PIB e/ou do emprego industrial no emprego total, torna-se inquestionável 

que esse processo vem ocorrendo no Brasil, com maior ou menor intensidade, de 

forma linear ou não, desde o final da década de 1980. Neste contexto, este trabalho 

visou analisar o cenário de empresas de alguns setores industriais, para entender a 

desindustrialização no Brasil.  
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2. Metodologia 

 

Este é um estudo exploratório, em que foram levantados dados bibliográficos e 

dados disponíveis online sobre mão-de-obra nas indústrias de transformação no Brasil. 

Para a organização do cenário de desindustrialização, foram observadas as empresas 

de setores mais representativas no mercado nacional, concebendo os maiores 

impactos através dos resultados publicados destas empresas. 

Além da pesquisa bibliográfica, foram realizadas pesquisas nas bases de dados 

governamentais e de instituições como Confederação Nacional das Indústrias (CNI, 

2017), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018/2020) e Demografia 

das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo sobre os seguintes segmentos 

industriais: alimentício, têxtil, papel, máquinas e equipamentos, equipamentos de 

informática, elétricos e óticos, plásticos, não metálicos, metalurgia, móveis e  

industrias diversas. 

Foram selecionados os dados de trabalhadores sem carteira profissional 

assinada entre os anos de 2012 a 2017. Também foram analisados os dados do IBGE 

(2017), como base informações da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios). Os dados foram computados em tabelas, transformados em gráficos, 

comparados e discutidos no texto. 

 

2. Resultados e Discussão 

 

Dados recentes (IBGE, 2020), contabilizam hoje cerca de 715 mil empresas 

que encerram suas atividades, empresas estas que estão nessa categoria, que se 

considera negócios com até 49 colaboradores (Figura 1). Os demais são formados 

por 1,2 mil empresas consideradas intermediarias entre 49 a 500 colaboradores. 

Sendo observado que nenhuma é de grande porte. Dentre 2,7 milhões de empresas 

que permanecem em atividades, 70% delas apontam que a pandemia teve impacto 

geral negativo sobre os negócios.  
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Figura 1. Empresas com atividades encerradas no Brasil 

 

 

Fonte: Adaptado do IBGE (2020). 

 

As empresas afetadas pelo impacto da pandemia se encontram na Figura 2. 

Ainda segundo (IBGE, 2020), os impactos da crise que atingiu todos os setores da 

economia, mais foi pior para o setor de serviços, que é o atual maior gerador de 

empregos em todo o país. 
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Figura 2. Setores que tiveram impacto negativo durante a pandemia e respectiva 

percentagem. 

 

Fonte: Adaptado do IBGE (2020). 

 

A variação anual de trabalhadores informais de 2012 a 2017 encontra-se na 

Figura 3. Pode-se observar que a informalidade vem crescendo desde 2012. O total 

de trabalhadores informais em 2017 representa 40,8% de toda a população ocupada 

(que exerce alguma atividade remunerada) no país, de acordo com o IBGE. A renda 

do trabalhador sem carteira assinada é menos da metade da renda de quem atua com 

registro em carteira. Em 2017, os informais recebiam, em média, 48,5% dos 

rendimentos dos formais. Embora o PIB no período se mantivesse em crescimento, 

apresentou queda de 2010 a 2018. O IDH se comportou de maneira semelhante, 

enquanto o índice de desemprego caiu no período. Uma possível explicação para tal 

comportamento pode ser o crescimento do setor de serviços. 
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Figura 3. Total de trabalhadores informais sem carteira assinada no Brasil, no 

período de 2012 a 2017. 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2017). 

 

A Figura 4 ilustra a evolução negativa, no período de 2004 a 2016, do número 

de Industria de Transformação (%PIB), Brasil 1948 a 2018. A figura mostra que, a 

partir de 1986, se inicia uma queda do PIB, indicando uma tendência à 

desindustrialização.  

 

Figura 4. Industria de Transformação (PIB, %) de 1948 a 2018. 

 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 
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Segundo Rodrik (2015), há diferença entre a desindustrialização de países ricos 

e aquele de países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento representam 

pouco nos mercados mundiais para manufaturas, onde estes são essencialmente 

tomadores de preços. O crescimento fixo e mais rápido da produtividade na fabricação 

doméstica produz industrialização, não desindustrialização (em termos de emprego e 

produção). De acordo com o autor, a desindustrialização nos países em 

desenvolvimento é causada pela globalização. Por outro lado, Herrendorf et al. (2014) 

apontam uma transformação estrutural ao longo do tempo e do espaço no mundo 

globalizado. Os autores apresentaram um modelo multissetorial que oferece 

percepções novas e mais nítidas para a compreensão do desenvolvimento econômico, 

convergência de renda regional, tendências de produtividade agregada, horas 

trabalhadas, ciclos de negócios, e a desigualdade salarial. Este modelo mostra que o 

crescimento diferencial da produtividade setorial potencialmente causou a redução do 

tamanho relativo do governo chinês induzindo a transformação estrutural, embora os 

atritos de mobilidade social retardaram o movimento industrial que se consolidou em 

2018.  

Quando a maioria dos países em desenvolvimento se abriu para o comércio, 

seus setores manufatureiros ficaram em desvantagem. Sem uma forte vantagem 

comparativa na fabricação tornaram-se importadores de manufatura, revertendo um 

longo processo de substituição de importações. Além do que, além do mais, países 

em desenvolvimento “importaram” a desindustrialização dos países avançados, 

porque ficaram exposto às tendências de preços relativos produzidas nas economias 

avançadas (Matsuyama, 2009). O declínio no preço relativo da manufatura nos países 

avançados colocou uma constrição na fabricação em todos os lugares, incluindo nos 

países que experimentavam pouco progresso tecnológico. 

A desindustrialização nas nações ricas está associada com a perda de bons 

empregos, crescente desigualdade e declínio na capacidade de inovação. Por estes 

mesmo conceitos se torna um problema muito maior para os países em 

desenvolvimento. A desindustrialização prematura em países em desenvolvimento 

tem sérias consequências, tanto econômicas quanto políticas (Rodrik, 2013). Na 

frente econômica, reduz o potencial de crescimento econômico e as possibilidades 

para convergência com os níveis de renda das economias de países ricos. De acordo 

com (Rowthorn & Ramaswamy, 1999), na dinâmica do desenvolvimento, a 

desindustrialização pode ser vista como um fenômeno natural, pois à medida que os 
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países aumentam de forma consistente a renda, a elasticidade-renda da demanda por 

produtos industrializados se reduz, o que leva a uma redução relativa da demanda por 

produtos industrializados.  

Felipe & Mheta (2016), observaram que, em contraste com as tendências em 

nível nacional, o emprego industrial e as participações na produção não diminuíram 

globalmente. Em vez disso, houve uma reconfiguração massiva das cadeias de 

abastecimento, que antes envolviam economias mais ricas, mas agora ocorrem em 

economias mais populosas e de historicamente menor produtividade, principalmente 

a China e a Índia. Isso distribui mais vagamente os empregos na indústria, de modo 

que os demais países têm dificuldade em sustentar altos níveis de emprego no setor. 

Os estudos de desindustrialização, nos quais os países são a unidade básica de 

observação, fornecem um quadro incompleto das tendências estruturais em jogo. De 

acordo com Felipe et al. (2014), ao contrário das tendências de mercados nacionais, 

o emprego industrial e as participações na produção não diminuíram globalmente. Os 

autores indicam uma reconfiguração das cadeias de abastecimento, que antes 

envolviam as economias mais ricas, e hoje se deslocaram para as economias de 

países do oriente. Isso torna os empregos de manufatura mais escassos em outros 

países, como o Brasil, em que os custos de produção são altos, quando comparados 

a estes países emergentes em produção industrial. 

A recuperação da atividade industrial e econômica depende do retorno, em 

nível global, de condições adequadas de saúde pública para a normalização do 

trabalho e do consumo, especialmente naquelas economias mais afetadas pela 

pandemia. Simultaneamente a escalada da pandemia, com os movimentos recentes 

na oferta de petróleo e queda em seu preço, assim como novos arranjos da 

globalização contribuíram para um rearranjo global dos mercados. A redução dos 

preços de petróleo e seus derivados, enquanto outras commodities oscilaram 

positivamente, impactando em atividades industriais.  
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3. Considerações Finais  

 

Objetivo desse artigo, foi analisar os impactos e os vários fatores que tendem 

a levar a um processo de desindustrialização em curso no Brasil, vários fatores, 

principalmente o fator tecnológico.  

Paises desenvolvidos, veem o tema desindustrialização como uma crise dos 

anos 1960, sendo inensificados pelas meidas neoliberais implantadas na decada 

seguinte. A desindustrialização pode ser explicada pela  mudança  na estrutura do 

comércio exterior por meio de importações de produtos de menor valor 

adicionado,uma vez que outros paises passaram a ter uma estrutura produtiva mais 

enxuta e mais centrada nas etapas da cadeia  de valor de maior competitividade dos 

stores industriais, o que  de certa forma  afetou o nivel de preços relativos em favor 

do setor de serviços. 

Os resultados do presente estudo apontam para um decréscimo na produção 

industrial de alguns setores no Brasil, desde 2004, principalmente o setor de 

metalurgia, se caracterizando como um processo de desindustrialização. 

A economia mundial, o Brasil, em particular, que vinha em desaceleração 

gradual, passou a enfrentar ambiente de elevada incerteza causada por choques de 

abrangência global, com deterioração da situação corrente e riscos para o cenário 

prospectivo. A atual pandemia de COVID-19 tem provocado impactos significativos 

para a atividade econômica mundial no trimestre, com interrupções nas cadeias 

globais de produção, redução na oferta de trabalho e diminuição da demanda.  

Outra característica suposta da desindustrialização em economias centrais 

contribui para a qualificação e diferenciação em relação aos países subdesenvolvidos, 

em particular ao Brasil. 

A desindustrialização se manifesta principalmente em setores que detém maior 

incorporação no progresso técnico, dada a heterogeneidade da estrutura produtiva 

brasileira. ~E notável que seus impactos tenham sido distribuídos de forma também 

desigual afetando de modo mais agudo as regiões que abrigam os setores 

manufatureiros, que foram mais atingidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Considerações Gerais 

 

A Tabela 4 busca resumir os principais resultados, a partir das estatísticas 

descritivas levantadas e apresentadas ao longo desta dissertação. Esses resultados, 

examinados à luz da discussão apresentada neste trabalho, fornecem algumas 

conclusões parciais descritas a seguir. Em primeiro lugar, se for considerado apenas 

o emprego manufatureiro como indicador de desindustrialização, de acordo com o 

primeiro grupo de autores (ROWTHORN, 1997; ROWTHORN e WELLS, 1987; 

ROWTHORN e COUTTS, 2004; ROWTHORN e RAMASWAMY, 1999; BAZEN e 

THIRLWALL, 1989; PALMA, 2005 e 2008), não se perceberá desindustrialização em 

termos relativos (à economia) ou absolutos (em quantidade). 

 

Tabela 4 – Quadro Síntese dos Resultados sobre a Manufatura Brasileira após anos 

2000 

Variável 

identificada 

Resultado da Pesquisa 

Valor Adicionado Aumento de 29,1% (ou 3,2% ao ano) entre 2000 e 2008. No 

nível setorial, apenas quatro setores apresentaram redução 

de tamanho, enquanto os demais (18 setores) apresentaram 

aumento. 

Índice de Gini-

Hirschmann (IGH) 

para o emprego e 

valor adicionado 

manufatureiro 

Entre 2000 e 2008: Não houve concentração nem 

diversificação em termos de emprego ou de valor adicionado. 

Predomina uma inércia ou rigidez estrutural na composição da 

manufatura brasileira 

Emprego 

Manufatureiro 

Entre 2000 e 2008, foram gerados 3 milhões de empregos (um 

aumento de 31,9% no total ou 3,1% ao ano) totais (formais, 

informais e sem carteira). Entre 2000 e 2010, foram gerados 

3 milhões de empregos formais (um aumento de 61,4% no 

total ou de 4,9% ao ano). Em âmbito setorial, todos os setores 

apresentaram crescimento positivo no emprego total 
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Participação do 

Emprego 

Manufatureiro na 

Economia Total 

Empregos totais: elevação de 12% para 13% entre 2000 e 

2008. Empregos formais: manutenção em torno de 18%. 

Valor Adicionado 

Manufatureiro do 

Brasil versus Mundial 

Houve ligeiro encolhimento da participação da manufatura 

brasileira na economia mundial (diminuiu de 1,77% em 2000 

para 1,73% em 2008 e 1,68% em 2009). Além disso, o valor 

adicionado brasileiro encontra-se praticamente estagnado no 

patamar da década de 1980 e evoluiu num ritmo muito inferior 

à média mundial 

Utilização da 

Capacidade 

Produtiva 

Manufatureira 

Houve aumento da utilização da capacidade produtiva de 

aproximadamente 80%, em 2000-2001, para 

aproximadamente 85% em 2007-2008 e 2010. 

Comércio Exterior 

Manufatureiro 

Houve diminuição do saldo comercial manufatureiro a partir 

de 2006, tornando-se negativa a partir de 2008. Em 2011, o 

déficit foi de US$ 48,7 bilhões. A composição das exportações 

piorou muito no período, enquanto a das importações continua 

muito concentrada em produtos de maior intensidade 

tecnológica. Em 2011, 15 setores de 22 apresentaram déficit 

comercial 

Investimento 

Manufatureiro 

Aumentou a taxa de investimentos, especialmente, a partir de 

2004. Em 2000, a taxa de investimento foi de 16,8% que subiu 

para 19,1%, em 2008. Em 2010-2011, a taxa de investimentos 

encontra-se próxima de 19,5%. Além disso, houve uma 

melhora na composição dos investimentos favorável a 

máquinas e equipamentos comparativamente à construção 

civil. No entanto, não se sabe quem realizou os investimentos 

e a proporção de máquinas, e equipamentos importados 

aumentou substancialmente, no período 

Participação do Valor 

Adicionado 

Manufatureiro no PIB 

Encolhimento da manufatura no PIB medida em valores 

correntes ou constantes, especialmente, a partir de 2005. Em 

valores correntes, entre 2004 e 2011 (até o terceiro trimestre), 
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a manufatura diminuiu sua participação no PIB em 4 pontos 

percentuais (de 19% para 15%). Em valores constantes, entre 

2004 a 2011 (até o terceiro trimestre), a manufatura diminuiu 

sua participação no PIB em 2 pontos percentuais (de 17,5% 

para 15,5%) 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do IBGE, RAIS/MTE, IEDI, FUNCEX, FGV e ONU. 

 

Ao se considerar, em segundo lugar, o emprego e a produção de manufaturados 

como indicadores de desindustrialização, de acordo com o segundo grupo de autores, 

(SINGH, 1987; TREGENNA, 2008; CHANG, 2010), houve desindustrialização 

somente pela ótica da produção, se considerada em termos relativos. Não houve 

desindustrialização sob a ótima ótica da produção, se considerada em termos 

absolutos, nem pela ótica do emprego (em termos relativo ou absoluto), conforme 

visto no ponto anterior. Para esse grupo de autores, especialmente, para Tregenna 

(2008), não houve desindustrialização, já que para esse fenômeno acontecer tem de 

haver desindustrialização, de forma simultânea, no emprego e na produção. Para 

alguns autores brasileiros (ALMEIDA, FEIJÓ e CARVALHO, 2005; MARCONI e 

BARBI, 2010; MARCONI e ROCHA, 2011; SOARES et al, 2011; OREIRO, 2011; 

GONÇALVES, 2011), somente o fato de haver perda de participação relativa do valor 

adicionado do setor manufatureiro no PIB já é indicativo de desindustrialização, 

independente de ocorrer ou não queda no emprego, em termos relativo ou absoluto. 

Ao levar-se em conta apenas os resultados após os anos 2000, para esses autores, 

o Brasil já sofre de desindustrialização em termos relativos a partir de 2005, e em 

termos absolutos, somente em alguns (poucos) setores. O mesmo resultado é 

encontrado na comparação internacional considerando apenas o valor adicionado: a 

indústria de transformação brasileira teve a sua participação perante a manufatura 

mundial e a sua classificação mundial rebaixada da nona para a décima posição. Em 

termos, o valor adicionado manufatureiro brasileiro encontra-se estagnado, no mesmo 

nível da década de 1980 e evoluiu pouco nos anos 2000, comparado à média mundial, 

o que reforçou o diagnóstico de desindustrialização para essa corrente de autores. 

Para a análise do comércio internacional manufatureiro como indicador de 

desindustrialização, de acordo com o terceiro grupo de autores (a visão de Cambridge: 

SINGH, 1977; CAIRNCROSS, 1978; BLACKABY, 1978), abordado na revisão 

bibliográfica do Capítulo 1, o Brasil atravessa um grave processo de 
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desindustrialização, a partir de 2008, quando o saldo da sua balança comercial 

manufatureira se tornou deficitário. O saldo comercial manufatureiro começou a 

diminuir a partir de 2006 e, em 2011, a maioria dos setores industriais (15 dos 22) 

apresentou déficit comercial, resultado agravado porque veio acompanhado de uma 

aguda primarização da pauta de exportações, reforçando as assimetrias com a pauta 

de importações, que permanece muito rígida e concentrada em produtos de maior 

intensidade tecnológica. De acordo com a literatura pós-keynesiana, em especial, com 

a que foca a restrição do balanço de pagamentos atinente à elasticidade-renda das 

demandas de exportações e importações (DIXON e THIRLWALL, 1975; THIRLWALL, 

1979 e 2005; ARAUJO e LIMA, 2007; CARVALHO e LIMA, 2009; FERRARI, FREITAS 

e BARBOSA, 2010; BRITTO e ROMERO, 2011; ROMERO, SILVEIRA e JAYME JR, 

2011) e de acordo também com a literatura neoshcumpeteriana e estruturalista 

moderna sobre como a composição da pauta comercial e produtiva pode afetar o 

desempenho de um país (LALL, 2000; LALL, WEISS e ZHANG, 2006, HAUSMANN, 

HWANG e RODRIK, 2007; HIDALGO et al, 2007), o comportamento recente das 

pautas de importações e exportações doméstica diminui o potencial de crescimento 

econômico do país no curto, médio e longo prazo (especialmente, neste último) e, 

dependendo do contexto macroeconômico, pode aprisionar o país numa trajetória de 

baixíssimo e irregular crescimento econômico. Alguns autores brasileiros, acreditando 

que o país sofre desindustrialização pelo lado da produção (ou valor adicionado), 

também consideram os resultados do comércio internacional como uma consequência 

da desindustrialização. Para esses autores (por exemplo, Marconi, Bresser, Oreiro, 

Feijó), o pobre desempenho no comércio internacional tem como causa principal a 

taxa de câmbio sobrevalorizada que vigora no país, desde meados dos anos 2000.  

Esses autores são simpáticos às interpretações de Palma (2005) e Shafaeddin (2005), 

pois consideram que os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, sofreram e 

sofrem de desindustrialização devido à adoção de medidas liberais descritas pelo 

Consenso de Washington (WILLIAMSON, 1992; RODRIK, 2002), especificamente, a 

adoção de taxas de câmbio flutuante e políticas macroeconômicas restritivas ao 

crescimento econômico, aliada à relativa ausência de políticas industriais 

estruturantes. A crença em torno da desindustrialização (ou industrialização) é 

ideológica e cercada de interesses. Raramente, os autores fazem uma análise 

profunda e abrangente de diferentes variáveis, como, por exemplo, o desempenho do 

comércio internacional, a evolução do valor adicionado e do emprego. Em geral, 
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quando tal fato ocorre, os autores desconsideram várias dessas variáveis no 

diagnóstico final e concentram-se apenas naquelas que corroboram as suas crenças. 

Enfim, esse debate está longe de ser neutro. Em relação às duas causas de 

desindustrialização: produtividade e investimentos, examinadas ao longo deste 

capítulo, constatou-se que nenhuma delas colaborou, de modo decisivo, com o 

agravamento da desindustrialização. A partir de meados dos anos 2000, a taxa de 

investimento no Brasil aumentou juntamente com o PIB. Porém, há ressalvas a esse 

resultado, pois não há informações nas Contas Nacionais do IBGE sobre o setor que 

realizou o investimento. Como o número de empregos e a utilização da capacidade 

produtiva elevaram-se a partir de meados de 2005, muito provavelmente, a taxa de 

investimentos na manufatura deve ter se elevado também, e por isso não deve ser 

considerada como uma causa central da desindustrialização, conforme a revisão 

bibliográfica apresentada no Capítulo 1. Deve-se ter cautela na averiguação da 

evolução dos investimentos, haja vista que muitos investimentos possuem um longo 

período de maturação e, por isso, os resultados, em termos de expansão da 

capacidade produtiva e de geração de empregos não são imediatos. Quanto à 

produtividade, verificou-se uma evolução ligeiramente negativa (-0,3% ao ano) entre 

2000 e 2008, porém não pode ser considerada para explicar a desindustrialização 

também. O fato de a produtividade não ter se elevado nos anos 2000, explica, 

parcialmente, o aumento do volume de empregos no período, concernente com a lei 

de Kaldor-Verdoorn ou lei de Verdoorn (KALDOR, 1966; THIRLWALL, 2005) deve-se 

à produção, que cresceu, praticamente, na mesma taxa da evolução do emprego. Se 

se aceitar a definição ampla de desindustrialização de Coriat (1989), considerando, 

em conjunto, as três variáveis centrais desse debate: emprego, produção e comércio 

internacional, não há desindustrialização no Brasil, porque não houve perda de 

participação da indústria pela ótica do emprego. No entanto, somente uma perna 

desse tripé, o emprego, refuta a hipótese de desindustrialização, enquanto as outras 

duas: a produção e o comércio internacional, confirmam essa proposição, conforme 

alguns autores brasileiros (José Luís Oreiro e Luiz Carlos Bresser-Pereira e seus 

seguidores; Carmem Feijó, COMIN, 2009; GONÇALVES, 2011). A hipótese a ser 

averiguada é se o aumento das importações nos anos recentes está complementando 

e/ou substituindo a produção industrial na sua função de suprir a demanda final 

brasileira. Além disso, procurou-se captar o grau do desadensamento produtivo (e 

tecnológico) que as importações provocaram na malha produtiva doméstica. 
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Recentemente, Comin (2009) interpretou esse processo como uma rarefação ou 

esvaziamento das cadeias produtivas e empregou o coeficiente de transformação 

industrial (CTI) como variável de análise. Assim, o desadensamento ou desarticulação 

produtiva pode ser uma maneira alternativa para avaliar a desindustrialização numa 

perspectiva desenvolvida por Hirchmann (1958). O CTI é o valor da transformação 

industrial dividido pelo valor bruto da produção industrial. 

 

4.2 Considerações Finais 

 

O objetivo desta dissertação foi analisar as transformações da estrutura 

produtiva brasileira e descrever um cenário, a partir da perspectiva da formação 

nacional, identificando se o Brasil atravessa um processo de desindustrialização. Para 

isso, fez-se uma análise empírica utilizando-se dados extraídos de fontes como IBGE, 

e IPEADATA. Conclui-se que existem indícios da ocorrência de desindustrialização 

na economia brasileira, pois se verifica uma ruptura dos principais eixos, que 

caracterizam um processo de industrialização minimamente condizente com a 

formação nacional: a desarticulação do sistema industrial; o deslocamento do eixo 

dinâmico da economia para o exterior; e a erosão dos centros internos de decisão. 

A avaliação de que exista um decréscimo do potencial industrial brasileiro pode 

ser corroborada, quando analisados os níveis de participação da indústria nacional 

nas exportações nacionais e mundiais. Ao longo de todo o período de 1980 a 2006, a 

participação dos produtos manufaturados nas exportações brasileiras girou sempre 

em torno de 55%. Contudo, a partir de meados da primeira década do século XXI, 

esse percentual passou a reduzir e, em 2016, atingiu o patamar de aproximadamente 

40%. No âmbito mundial, o cenário não foi muito diferente. Em 1984, a participação 

do Brasil na produção de produtos manufaturados em relação ao mundo era de 1,02%. 

Em 2015, esse percentual havia reduzido quase pela metade, atingindo apenas 0,58% 

da produção mundial. 

Outro ponto que demonstrou a perda de representatividade da indústria 

brasileira no âmbito nacional foi a sua capacidade relativa de gerar empregos. Em 

1986, 27,1% dos empregos formais da economia brasileira eram gerados na indústria 

de transformação, enquanto em 2015, esse percentual caiu apenas 15,7%. 

Os indicadores aferidos demonstram que a economia brasileira tem passado por 

um processo de desindustrialização, cujas constantes perdas relativas, anteriormente 



126 

 

citadas, contribuem para que ocorra fuga tanto de mão-de-obra quanto de 

investimentos para outros setores. Claro está que a crise mundial acontecida a partir 

de 2008 contribuiu como acelerador do processo de troca. No entanto, ela não pode 

ser tomada como justificativa primeira para o fraco desempenho apresentado pela 

indústria brasileira ao longo do século XXI, especialmente em sua primeira década. 

Somaram-se à conjuntura mundial todos os aspectos equivocados das tomadas 

de decisão, realizadas pelas políticas industriais brasileiras. Tendo passado por um 

perfil de abordagem neoclássica em sua origem, utilizado de um perfil 

desenvolvimentista, ao longo seu fortalecimento, e permanecido nesse perfil quando 

se esperava por uma troca de posicionamento nos anos 2000, a indústria brasileira 

aguarda que o próximo ciclo seja voltado para as inovações. Especificamente acerca 

dos desafios esperados nesse trajeto de construção, foi demonstrado que a indústria 

brasileira tem à sua frente uma série de barreiras a serem superadas, incluindo a 

Pandemia COVID19. Com a turbulência global pela Covid-19, a desindustrialização 

dificultará a recuperação do país após a crise dessa pandemia. 

A pandemia da Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, está fazendo um 

estrago sem precedentes, que poderá registrar a maior recessão desde a Grande 

Depressão, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê retração de 

3% na economia global e de 5,3% na do Brasil. A dependência das economias pelos 

produtos chineses ficou mais evidente e as discussões sobre uma reindustrialização 

para que os países sejam menos dependentes da China ganharam força nos Estados 

Unidos e entre integrantes do governo. A China é o maior exportador do mundo, 

respondendo por R$ 2,5 trilhões ou 16,2% dos embarques internacionais globais, de 

acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC). Quando o país 

asiático fechou as fronteiras para estrangeiros em janeiro deste ano devido à Covid-

19, fábricas em várias nações começaram a interromper a produção devido à falta de 

componentes chineses, como as de eletroeletrônicos e de automóveis. 

Pretendendo alcançar um maior nível de competitividade, a base das mudanças 

necessárias é da educação, pois é através dela que se torna possível aprimorar os 

fatores ligados à indústria tanto direta como indiretamente. 

Além da educação, mudanças no ambiente macroeconômico, na atuação do 

estado, na segurança jurídica, na burocracia, no desenvolvimento de mercados, nas 

relações de trabalho, no financiamento de projetos, na infraestrutura, na tributação e 

inovações tecnológicas são fundamentais para criar um ambiente de mais 
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produtividade na indústria, garantindo competitividade com sustentabilidade. A 

maioria dos indicadores relacionados aos fatores analisados no mapa da indústria, 

projetado como meta para o Brasil em 2023, apresentou um distanciamento do 

comportamento desejado. Pouquíssimas variáveis estão se aproximando do que foi 

estabelecido com o objetivo de garantir uma maior competitividade da indústria. 

Aprender a lidar com cenários como o da desindustrialização é fundamental, pois 

direcionará a economia industrial brasileira para novos desafios, quando ela poderá 

se reorganizar e se reinventar. O que é preciso ressaltar é que não há fórmula mágica: 

serão as conduções corretas de políticas, tanto horizontais quanto verticais, aliadas 

às mudanças fiscais e políticas, que possibilitarão o ressurgimento da indústria 

brasileira. 

Brasil é o país do futuro, pós pandemia, tem grandes chances de recuperar o 

espaço perdido pela indústria nacional dentro e fora do país, mas é preciso melhorar 

sua competividade e produtividade, trabalhar para datar logo um período em que essa 

previsão se torne um fato crível para a conjuntura brasileira e deixe de ser um eterno 

adágio. 

A economia mundial, o Brasil, em particular, que vinha em desaceleração 

gradual, passou a enfrentar ambiente de elevada incerteza causada por choques de 

abrangência global, com deterioração da situação corrente e riscos para o cenário 

prospectivo. A atual pandemia de COVID-19 tem provocado impactos significativos 

para a atividade econômica mundial no trimestre (2020), com interrupções nas 

cadeias globais de produção, redução na oferta de trabalho e diminuição da demanda. 

A recuperação da atividade industrial e econômica depende do retorno, em nível 

global, de condições adequadas de saúde pública para a normalização do trabalho e 

do consumo, especialmente naquelas economias mais afetadas pela pandemia. 

Simultaneamente à escalada da corona vírus, movimentos recentes na oferta de 

petróleo contribuíram para reduzir os preços.  

O PIB do G20, grupo dos países mais ricos, teve uma queda recorde de 6,9% 

no 2º trimestre (2020), na comparação com os três meses do ano 2020, em meio aos 

impactos da pandemia de corona vírus, segundo relatório divulgado pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2020).  

Para ilustrar a dimensão da crise na economia em 2020, a organização lembrou 

que no 1º trimestre de 2009, no auge da crise financeira, a queda foi de 1,6% no G20. 
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A China foi o único país do G20 a registar crescimento (11,5%) no 2º trimestre de 2020 

refletindo o início mais precoce da pandemia e a recuperação mais rápida. 

As retrações mais profundas ocorreram na Índia (-25,2%), Reino Unido (-20,4%), 

México (-17,1%) e África do Sul (-16,4%). O Brasil, que registrou decréscimo histórico 

de 9,7% e entrou em recessão, ficou na 8ª posição no G20, ao lado da Alemanha. 

Entre os países que tiveram uma contração menos pronunciada estão Coréia e 

Rússia, ambas com queda de 3,2%, (menos 3,2% em ambos os países). Em junho 

(2020), a OCDE projetou uma recessão mundial de 6% para 2020, caso a pandemia 

de Corona vírus permaneça sob controle e uma retração de 7,6% no ano em caso de 

segunda onda 

 

4.2.1 Conclusões 

 

Analisando o passado e o presente, a importância da indústria brasileira, chega 

a ser conflitante declarar que o país esteja sofrendo de desindustrialização precoce, 

porém comparando os indicadores pode-se afirmar que o Brasil apresenta os três 

indícios negativos de uma possível desindustrialização. É prematura, pois o nível de 

renda ficou muito distante, comparado aos países desenvolvidos quando esses 

iniciaram seu processo de desindustrialização. Apresentando baixa produtividade, 

com o custo do trabalho maior que o lucro na venda dos produtos, a 

desindustrialização precoce brasileira vem acompanhada da excessiva valorização 

cambial, altas taxas de juros, estrutura tributária elevada e cumulativa, problemas de 

infraestrutura, excesso de burocracia, acumulação insuficiente de poupança, 

educação formal insuficiente e baixa qualificação da mão-de-obra. Os pontos 

elencados têm alto grau de relação entre si: altas taxas de juros contribuem para a 

valorização cambial. A estrutura tributária elevada e acumulativa aumentam os custos 

de produção, muitas vezes, inviabilizando projetos industriais desestimulando a mão-

de-obra qualificada, problemas de infraestrutura e burocracia impedem a dinâmica do 

setor. Os elevados custos do governo e aumento da inflação diminuem a poupança e 

o poder aquisitivo; a falta de políticas públicas de longo prazo e capacidade logística 

para melhor empreender e subsidiar de forma equilibrada os investimentos em 

recursos naturais e na pesquisa e tecnologia, aproveitando-se da indústria pesada, já 

consolidada há anos. Os recursos presentes no país e seu potencial não são 

https://especiais.g1.globo.com/economia/2020/pib-brasil-em-recessao/#/
https://especiais.g1.globo.com/economia/2020/pib-brasil-em-recessao/#/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/10/ocde-preve-recessao-mundial-de-pelo-menos-6-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/10/ocde-preve-recessao-mundial-de-pelo-menos-6-em-2020.ghtml
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estimulados, ao contrário, não há diálogos entre os ministérios não havendo políticas 

para o desenvolvimento do país 

Para que o país não seja inserido na desindustrialização, há necessidade de 

investimentos por parte do governo federal e das próprias indústrias. Sendo ainda de 

suma importância que a mão-de-obra seja qualificada, adequando-se às novas 

tecnologias que estão se fazendo presente hoje no Brasil e no mundo. 

Os dados citados demonstram uma perda de espaço da indústria como 

ocupadora de mão de obra e no PIB, em nível nacional. A indústria de transformação 

brasileira, sobretudo ao longo dos anos 90, apresentou queda na participação no PIB. 

Nota-se declínio, também, na porcentagem do total de vínculos formais. A abertura 

comercial e as políticas macroeconomias adotadas pelo governo à época propiciaram 

ao Brasil uma desindustrialização precoce. 

 

4.2.2 Recomendações de Trabalhos Futuros 

 

Os dados evidenciam que o fenômeno da desindustrialização é uma 

característica da maioria das economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Não 

necessariamente a desindustrialização faz parte do processo natural de 

desenvolvimento das economias e, sendo assim, podendo trazer consequências 

importantes para suas trajetórias de crescimento e desenvolvimento econômico pela 

importância do setor industrial para o crescimento das economias.  

A inovação tecnológica e a produtividade são fatores relacionados às atividades 

desenvolvidas especificamente pela indústria. São fatores extremamente 

relacionados, pois só existem ganhos em produtividade, se ocorrer inovações no 

processo produtivo. Para aumentar a produtividade da indústria há necessidade da 

simplificação do acesso a financiamentos, o aumento da oferta de serviços 

tecnológicos para as empresas e o aperfeiçoamento da qualidade, e principalmente a 

capacitação da mão-de-obra. 

É importante que o Brasil busque uma cultura voltada, especificamente, à 

expansão de Pesquisa e Desenvolvimento, nas áreas de ciência e tecnologia.  

Incentivos e financiamentos se fazem necessários para que se possam 

proporcionar maiores ganhos para a indústria nacional no longo do tempo, pois atuam 

como fomentadores dos principais agregadores de desempenho do setor. É 

fundamental que o Brasil se empenhe nesses aspectos para que ele possa melhorar 
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o seu desempenho em indicadores como os rankings internacionais em pesquisa, 

ciência, tecnologia e competitividade. 

Os resultados são influenciados pela economia atual; somente quando a 

Pandemia estiver sob controle, haverá a possibilidade de avaliar os números de 

empresas atuantes e também o número de pessoas empregadas no Brasil e no 

mundo, sendo importante se levar em conta o avanço tecnológico. 

Devido à Pandemia mundial, o estudo ficou prejudicado não sendo conclusivo 

se a desindustrialização se acentuou ou não. É preciso examinar mais atentamente 

as causas e os custos da desindustrialização, tanto nas economias desenvolvidas 

como nas economias em desenvolvimento. Passada a COVID19, será necessário um 

aprofundamento no assunto, pois todos os números irão mudar no Brasil e no mundo 

em função da pandemia, resultando em mudanças socioeconômicas e 

comportamentais do mundo. 
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