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Resumo 

Desde 2004 o setor de serviços vem aumentando sua participação na composição do 
PIB brasileiro, enquanto o setor manufatureiro vem diminuindo. Dado a relevância 
do tema para a compreensão da conjuntura econômica atual do país, o presente 
artigo buscou averiguar uma das hipóteses sobre o processo de desindustrialização 
do Brasil decorrente do debate entre neoclássicos e novos desenvolvimentistas. Por 
meio da análise quantitativa da POF (Pesquisa de Orçamento Familiar) 2002-2003 e 
2008-2009, realizada pelo IBGE, o artigo apresenta que o aumento da renda da 
população (principalmente no governo Lula) não igualou seu padrão de consumo ao 
de países de renda média, e  portanto, não explica o aumento do setor terciário 
em detrimento do secundário na composição do PIB brasileiro.         
 
Palavras-chave: novos desenvolvimentistas; neoclássicos; manufatura; serviço; 
consumo.  
 

 

Introdução 

 O Brasil iniciou seu processo de industrialização a partir do governo 

Vargas, por meio do sistema de substituição de importações, que fez com que o 

país desenvolvesse uma pauta exportadora bem diversificada e que levou ao 

aumento da participação da indústria na composição do PIB. No entanto, 

atualmente vem se observando uma redução da participação da indústria no PIB em 

detrimento dos setores terciário e primário, trazendo à tona a discussão de se o 

Brasil passa ou não por um processo de desindustrialização.  
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 Há duas vertentes principais que pautam esta discussão. A vertente 

neoclássica provem dos conhecidos economistas liberais como Adam Smith e David 

Ricardo. Segundo ela a oferta é determinante da demanda, e por isso a função do 

estado é garantir o direito a propriedade privada, sem intervenção direta na 

economia. Já a vertente estruturalista (novo desenvolvimentista) tem como 

principal representante John Maynard Keynes, e de acordo com ela  a demanda é 

determinante da oferta. Essa vertente elucida a base do pensamento 

desenvolvimentista, na qual o estado deveria intervir na economia para corrigir 

suas “imperfeições naturais” e garantir o desenvolvimento. 

 Por meio destas 2 vertentes que se formularão as hipóteses sobre a 

desisindustrialização no Brasil que irão pautar o debate no país. De um lado 

neoclássicos afirmam que a redução da participação do setor industrial no PIB é 

característica de países com padrão de consumo de renda média (que preferem 

consumir serviços à manufaturas), padrão esse que o Brasil já haveria alcançado. 

No entanto, os esconomistas estruturalistas acreditam que o que ocorre é uma 

apreciação exessiva da taxa de câmbio real, que prejudica as exportações 

brasileiras e estimula a importação de bens industrializados em detrimento da 

indústria nacional, acarretando um processo de desindustrialização precoce no 

país.  

 Assim, este artigo busca averiguar se o aumento da renda no país 

realmente alterou o padrão de consumo dos braisileiros e se isso explica a 

diminuição da participação do setor secundário no PIB. Para realizar tal pesquisa 

será utilizada uma metodologia quantitativa, por meio da análise da POF (Pesquisa 

de Orçamento Familiar) do IBGE dos anos de 2002-2003 e 2008-2009.   

  

Hipóteses de Desindustrialização Brasileira 

 Para iniciar o entendimento sobre o processo de desindustrialização no 

Brasil é necessário antes entender o que é desindustrialização. Desindustrialização 

é o processo da diminuição de empregos no setor industrial e do valor adicionado 

pela indústria na composição do PIB de um estado (TREGENNA, 2009 apud FEIJÓ, 

OREIRO, 2010). No entanto, há diversos autores que consideram este processo uma 

etapa natural de maturação econômica dos estados.   
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 No caso brasileiro, economistas neoclássicos acreditam que o processo 

de desindustrialização representa nada além de uma melhora no padrão de 

consumo da população. Isso se deve ao fato de que quanto mais elevada a renda do 

país, maior a participação do setor terciário na composição do PIB (CLARK, 1957 

apud MARCONI, ROCHA, 2012). Ou seja, a mudança na composição do PIB brasileiro 

pode ser considerada um processo “natural” e de maturação econômica na 

passagem de um estado de renda baixa para um estado de renda média (NASSIF, 

2008). 

 Este argumento está baseado na chamada Lei de Engel, a qual afirma 

que “o padrão de consumo das famílias modifica-se de acordo com alterações no 

nível de renda, pois as elasticidades-renda pelos diversos bens e serviços seriam 

distintas e também variam à medida que a renda altera-se.” (MARCONI, ROCHA, 

2012). Logo, este argumento implica que o aumento da renda média brasileira nos 

últimos anos teria feito com que a elasticidade-renda por produtos industriais 

diminuísse, enquanto a elasticidade-renda por serviços aumentasse, estabelecendo 

assim um padrão de consumo de país de renda média.  

 Já economistas com uma abordagem “novo desenvolvimentista” 

argumentam que o Brasil sofre sim de um processo de desindustrialização precoce, 

o qual não representa um processo de maturação econômico, mas sim uma 

retração do setor industrial brasileiro.   

 Segundo Bresser Pereira (2005), o Brasil sofre de uma doença holandesa 

desde os anos 19803. Isso, pois o aumento do preço das commodities agrícolas e 

minerais exportadas pelo Brasil fez com que a circulação de moeda estrangeira 

aumentasse internamente, acarretando na apreciação do câmbio real, responsável 

por dificultar as exportações brasileiras e facilitar as importações, prejudicando a 

balança comercial.    

 De acordo com Palma (2005) o Brasil está passando por uma doença 

holandesa institucional, ocasionada pela mudança do sistema de substituição de 

                                         
3 A Doença Holandesa (como o nome já sugere) ocorreu na Holanda por volta dos anos 1970. 

Naquela época o país acabava de encontrar imensas reservas de gás natural em seu território e se 
beneficiava do bem, exportando-o mundo a fora. Contudo, este fato fez com que os recursos antes 
utilizados em outros setores na economia fossem realocados para o setor energético, mais 
especificamente para a extração e exploração de gás natural. O rápido aumento da exportação da 
commodity no país gerou uma alta apreciação cambial da moeda nacional (na época o florim 
holandês), o que prejudicou as exportações dos produtos manufaturados (NASSIF, 2008)3.  
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importações por um modelo de liberalização comercial e financeira, implementado 

a partir dos anos de 1990 nos governos Itamar e Fernando Henrique. Uma das 

principais consequências desse modelo foi a paridade do câmbio real com relação 

ao dólar, mantida a regime de câmbio administrado até 1999, responsável pela 

apreciação do câmbio real e prejudicando as exportações de manufaturas do Brasil. 

Como explicam Bhaduri e Marglin (1990), a apreciação da taxa de cambio real e 

o estímulo à importação não é necessariamente algo desfavorável à indústria no 

curto prazo. Ao importar insumos e adquirir bens de capital por um preço menor a 

indústria se torna mais competitiva, pois diminui gastos, aumenta a eficiência e 

diminui o gap tecnológico. Ao mesmo tempo a apreciação do câmbio real também 

aumenta o poder de compra da população, aquecendo a demanda agregada e 

aumentando o consumo interno. Contudo, no longo prazo isso poderia levar a um 

processo de “re-primarização” da pauta exportadora e no estímulo ao consumo de 

produtos importados o que geraria mais problemas no controle do balanço de 

pagamentos. 

As hipóteses novo desenvolvimentistas se baseiam na Lei de Thirlwall para 

construir seu argumento. Segundo ela, o desenvolvimento econômico de uma nação 

está associado diretamente ao controle do balanço de pagamentos. Isto é, a 

elasticidade-renda da demanda por exportados sempre deve ser maior do que a 

elasticidade-renda da demanda por importados, para manter o controle das contas 

nacionais. Ao exportar produtos manufaturados de alto valor agregado e importar 

commodities, um país seria capaz de controlar seu balanço de pagamentos e atingir 

o desenvolvimento econômico (NASSIF, FEIJÓ, ARÚJO, 2012).  

Já segundo Bacha, o aumento da participação do setor de serviços na economia 

vem aumentando o custo unitário de produção da indústria. Isso porque a expansão 

do setor de serviços “rouba” muitos empregos do setor manufatureiro, fazendo 

com que empresários não demitam seus funcionários mesmo quando sua 

produtividade é baixa, por medo de não conseguir repô-los. Este fato aumenta o 

custo unitário de produção e vem afetando a rentabilidade da indústria no Brasil, o 

que, segundo Bacha, se refletiu na queda de sua participação no PIB.  

Como elucidado pelos economistas neoclássicos aqui apresentados, este artigo 

parte do princípio de que a redução da participação do setor industrial no PIB em 

detrimento do setor de serviços seja apenas uma consequência do aumento da 
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renda dos trabalhadores, ocasionado principalmente pelas políticas públicas do 

governo Lula. Este fato teria gerado uma mudança no padrão de consumo da 

população (padrão de países de renda baixa, para padrão de países de renda 

média), e assim a população teria passado a consumir menos manufaturas e mais 

serviços, impactando diretamente a composição do PIB. Para averiguar essa 

hipótese será analisada a POF (Pesquisa de Orçamento Familiar) dos anos de 2002-

2003 e 2008-2009, juntamente de outros dados sobre a conjuntura econômica 

brasileira.  

   

Dados Macroeconômicos  

 De acordo com Palma (2005) o processo de transferência de importância 

do setor industrial para o setor de serviços de um país pode apenas ser considerado 

uma etapa normal do estágio de maturação econômica quando este país atinge 

uma renda per capita em paridade do poder de compra (purchasing power parity, 

ppp) de U$8691,00 por habitante. O gráfico 1 abaixo compara a renda per capita 

brasileira em ppp com a de outros estados ao redor do mundo: 

 

Gráfico 1: Comparação entre a renda per capita em PPP de diversos 

países do mundo (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IMF, Datamapper 

 Como é possível perceber no gráfico acima, o Brasil atingiu uma renda 

per capita em ppp de U$15.200,00 por habitante, o que quer dizer que ele já 

pertence ao grupo de países de renda média como Argentina, México e Tailândia. 

Ou seja, caso seja averiguado que o consumo da população brasileira é maior em 

serviços do que em manufaturas, isso significa que o processo de 
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desindustrialização não é prematuro, mas sim resultado da maturação econômica 

do país.  

 Além disso, outro dado que é importante ressaltar é a balança comercial 

brasileira dos últimos anos e o impacto da taxa de câmbio em seu ressultado. 

Apesar do objetivo central deste artigo não ser diretamente voltado para a análise 

da balança comercial e da taxa de câmbio, a análise destes dados pode revelar a 

possibilidade de mais de uma hipótese sobre o processo de desindustrialização 

estar correta ou não e fornecer dados complementares que corraborem com o 

resultado final desta pesquisa. Segue tabela 1 e tabela 2.   

   

Tabela 1: Exportação e importação de bens e serviços no Brasil, em milhões de 
reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Contas nacionais anuais/ IBGE/IPEA 

 É possível perceber que houve um aumento gradual tanto das 

exportações como das importações. No entanto, nos anos entre 2002 até 2008 

nota-se que a balança comercial brasileira se encontrava positiva, enquanto de 

2009 até 2013 ela se encontra negativa.  
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Tabela 2: Taxa de Câmbio Real em Relação ao Dólar no período de 2000 a 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Contas Nacionais Anuais/IBGE/IPEA 

 A correlação entre balança comercial e taxa de câmbio, explicada por 

Thirwall, pode ser observada na tabela acima ao ser comparada com a tabela 1. A 

balança comercial brasileira (que se encontrava negativa até o ano de 2001) se 

torna positiva à partir de 2002. Coincidentemente no ano de 2001 para 2002 a taxa 

de câmbio real aumentou em 0,5708. Entre 2002 à 2009, também é possível notar 

uma valorização gradual do Real em relação ao Dólar, que também se reflete ano à 

ano na balança comercial brasileira com a redução da diferença entre exportações 

e importações, até que no ano de 2009 se torna negativa com um resultado de R$-

5.194.000.000,00. De 2009 em diante a balança passa a ser negativa com o 

aumento das importações. Assim, muitos estudiosos atribuem a culpa de uma 

possível desindustrialização prematura no Brasil à apreciação do câmbio, que teria 

facilitado a importação de manufaturas em detrimento da indústria nacional.  

 Ainda com relação ao comercia exterior, ao analisá-lo em termos de 

quantum exportado, é possível notar um aumento das exportações brasileiras de 

produtos básicos (tais quais commodities agrícolas e minerais) em milhões de 

toneladas e uma diminuição da exportação de manufaturas, como é mostrado na 

Tabela 3. 
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Tabela 3: Quantum das exportações brasileiras por fator agregado (toneladas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) / MDIC/ Secex  

 No período de 2000-2011 nota-se que o aumento da quantidade de 

produtos básicos exportados foi de 133%, enquanto de produtos semimanufaturados 

foi de 104% e de manufaturados de 84%. Além disso, de acordo com a AEB (2012), 

entre os anos de 2010 e 2011 observa-se um aumento de 5,4% nas exportações de 

produtos básicos, devido a maior quantidade de minério de ferro exportada, um 

aumento de 4,6% de semimanufaturados graças ao aumento das vendas externas de 

semimanufaturados à base de ferro e aço e uma redução das exportações de 

produtos manufaturados por conta da “queda dos embarques de açúcar refinado”. 

Coincidentemente, ao se comparar as tabelas 2 e 3, nota-se que é à partir de 2007, 

quando o Brasil atinge uma taxa de câmbio real menor que 2 (1,9479), o quantum 

de manufaturas exportadas começa a reduzir-se ano após ano, passando de 56 

milhões de toneladas exportadas em 2007 para 46 milhões de toneladas exportadas 

em 2011.  

 Já com relação ao quantum de importações ocorre exatamente o 

movimento contrário. A partir do ano de 2005, a quantidade de manufaturas 

importadas pelo Brasil passa a aumentar consideravelmente, passando de 32 

milhões de toneladas para 76 milhões de toneladas em 2011. 
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Tabela 4: Quantum das importações brasileiras por fator agregado (toneladas). 

Fonte: Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) / MDIC/ Secex 

 Ao observar a tabela acima se percebe que entre os anos de 2000 e 2011 

a quantidade de toneladas de manufaturas importadas pelo Brasil dobrou, passando 

de 38 milhões de toneladas para 76 milhões de toneladas de manufaturas 

importadas. Esses 76 milhões de toneladas representaram 51,35% do total da 

quantidade de bens exportados em 2011, mais da metade do total das importações 

de bens no Brasil naquele ano. Além disso, ao observar as porcentagens das 

exportações por fatores agregados presentes na Tabela 5 abaixo, se torna evidente 

que a as exportações brasileiras dos últimos anos vêm se concentrando em bens 

básicos, o que ilustra claramente um processo de “reprimarização” da pauta 

exportadora do país.  

Tabela 5: Composição das exportações brasileiras por fator agregado (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) / MDIC/ Secex 
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 A redução da participação de manufaturas nas exportações brasileiras 

são evidenciadas desde 2005, quando o setor correspondia por 55,14% das 

exportações do país e em 2011 passaram para 36,05%. Enquanto isso, neste mesmo 

período, as exportações de bens básicos se elevaram de 29,23% para 47,83%. Assim, 

é possível chegar-se a duas conclusões:  

 (1) Apesar da redução da participação das manufaturas (de alto valor 

agregado) na composição das exportações brasileiras e o aumento dos bens básicos 

(em sua maioria compostas por commodities agrícolas e minerais, de baixo valor 

agregado) o valor total das exportações continuou aumentando (como evidenciado 

na Tabela 1). Ou seja, o Brasil aumentou o rendimento de suas exportações por 

meio do chamado “Efeito China” (Pessôa, 2006), que foi a apreciação generalizada 

do valor das commodities agrícolas e minerais ao redor do globo, devido 

principalmente à entrada da China como o maior mercado consumidor de matérias-

primas do mundo. Assim, no curto prazo, isso representou um benefício em termos 

do saldo da balança comercial.  

 (2) No longo prazo a especialização em commodities acabou por afetar o 

câmbio real, dado o aumento da circulação de moeda estrangeira no país e 

causando a apreciação do real. Esta apreciação dificultou a exportação e produtos 

manufaturados brasileiros, o que demonstrou a falta de competitividade da 

indústria nacional que foi altamente prejudicada, e passou a representar menos da 

metade das exportações brasileiras no ano de 2011. 

 Além do processo de “reprimarização” da pauta exportadora, já 

evidenciado, também nota-se um aumento na importação de bens manufaturados. 

De acordo com a AEB (2012), o aumento da renda da população fez com que as 

pessoas passassem a consumir mais bens finais importados, o que teria afetado a 

produção e poderia ser um indicio de um processo de desindustrialização precoce.            

 A composição atual do PIB brasileiro atual e o desemprenho de cada 

setor na economia são importantes para averiguar o impacto real da indústria, do 

setor de serviços e da agricultura no PIB. 
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Gráfico 2: Participação dos setores terciário, secundário e primário na 

composição do PIB – 1995-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Contas Nacionais Anuais/ IBGE/IPEA  
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A partir dos gráficos acima é possível perceber o rápido crescimento do setor 

de serviços do ano de 2004 em diante, aumentando sua participação na composição 

do PIB de 63% para 69%. Já o setor industrial apresentou uma queda no mesmo 

período (de 2004 em diante) indo de 30% para 25% do PIB. E o setor primário 

apresentou relativa estabilidade, oscilando entre 5% a 7% sua participação no PIB, e 

terminando o ano de 2013 em 6%, mas com espectativa de crescimento.  

 Então, como apresentado anteriormente, a renda per capita brasileira 

em ppp se apresenta como de países de renda média. Contudo, não deve apenas 

ser ressaltado seu aumento, mas também sua distribuição pela população 

brasileira. Políticas sociais empregadas pelos governos Lula foram as principais 

responsáveis por fazer com que 99,338 milhões de famílias brasileiras atingissem 

uma renda entre R$1.115,00 e R$4.807,0 e 23,408 famílias brasileiras atingissem 

uma rende entre R$4.807,00 e R$10.375,00. Este fenômeno, que acabou por 

modificar a demanda da população e estimulou o consumo, principalmente na 

classe C (CARNEIRO, 2010).   

 Para averiguar se esta distribuição foi capaz de alterar o padrão de 

consumo da população brasileira para o padrão de um país de renda média e 

explicar o aumento da participação do setor de serviços no PIB em detrimento da 

redução da indústria seguem as análises das POF’s 2002-2003 e 2008-20094. 

                                         
4 As tabelas que se seguem foram feitas por autoria própria, a partir dos dados extraídos das tabelas 
de “Despesas monetária e não monetária média mensal familiar, por classes de rendimento total e 
variação patrimonial mensal familiar, segundo os tipos de despesa, com indicação do número e 
tamanho médio das famílias – Brasil” entre os períodos de 2002-2003 e 2008-2009, presentes na 
Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) realizada pelo IBGE. Como o objetivo deste artigo é averiguar 
se o aumento da renda levou a preferencia do consumo de serviços em detrimento das manufaturas 
por parte da população brasileira, primeiramente foram selecionadas apenas as despesas que 
pudessem ser traduzidas em consumo para compor estas tabelas. Por isso as classes de despesas 
presentes na POF que não poderiam ser traduzidas em consumo, como, por exemplo: “Outras 
Despesas Correntes”, “Impostos”, “Contribuições Trabalhistas”, “Pensões, Mesadas e Doações”, 
“Aumento do Ativo”, “Diminuição do Passivo” e “Empréstimo e Carnê”, foram eliminadas da 
análise. Em seguida, as classes de despesa remanescentes foram divididas entre “Bens 
Manufaturados” e “Serviços”, dando assim origem a 4 tabelas diferentes: duas que mostram o 
consumo real das famílias de bens manufaturados entre os períodos de 2002-2003 e 2008-2009 e 
outras duas que mostram o consumo real das famílias com o setor de serviços entre os períodos de 
2002-2003 e 2008-2009. Para que as despesas pudessem ser traduzidas em consumo real foi 
desconsiderado o efeito da inflação entre os períodos analisados por meio de um cálculo de 
deflação, o qual utilizou como base 1 a inflação registrada em janeiro de 2002 pelo IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Desse modo foi criado um índice (1=1822,08), pelo qual 
se chegou ao resultado de 1,5952867 de modo a poder se observar de maneira clara o efeito 
inflacionário entre janeiro de 2002 e janeiro de 2009. O resultado encontrado foi utilizado para 
deflacionar os valores presentes nas tabelas do período de 2008-2009, para que assim o efeito 
inflacionário pudesse ser desconsiderado e o aumento de consumo real pudesse ser analisado no 
período em questão.  
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Tabela 6: Média Mensal do Consumo Real de Bens Manufaturados pelas classes 
de rendimento familiar no período de 2002-2003 (R$) 

Fonte: Autoria própria, feito a partir de dados da Pesquisa de Orçamento Familiar 2002-2003 do 

IBGE 

 Para iniciar a análise é possível notar que as 3 maiores despesas das 

famílias brasileiras foram com: aquisição de veículos (R$105,39), gasolina para 

veículos próprios (R$52,52) e aquisição de imóveis (R$49,33), enquanto as menores 

despesas foram com: tecidos e armarinhos (R$1,39), sabonete (R$2,20) e livros 

didáticos e revistas técnicas (R$2,70). Outro fator que deve ser ressaltado é que o 

consumo mensal com bens manufaturados das famílias de renda mensal de até 

R$400,00 foi de 26% da renda total. Ou seja, as famílias com menor renda no 

período de 2002-2003 gastavam 26% da renda com bens manufaturados. Já as 

famílias de renda entre R$1200,00 até R$1600 gastaram aproximadamente 24% da 

renda total com o consumo de bens manufaturado e as famílias que apresentaram 

renda acima de R$6000,00 mensais despenderam de 42% da renda total para 

consumir bens manufaturados. Ou seja, apesar de a Lei de Engel dizer que o 

aumento da renda faz com que as famílias prefiram consumir serviços à 

manufaturas, essa premissa não se mostrou evidente nesse caso, pois as famílias 

com maior renda no período de 2002-2003 mostraram uma preferencia maior em 

consumir manufaturas do que as famílias de menor renda, comprometendo uma 
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porcentagem da renda total muito maior (42%) com o consumo de manufaturas do 

que as famílias de renda mais baixa (26%). As famílias mais ricas também 

apresentaram uma despesa real 2381% maior do que as famílias mais pobres.  

Tabela 7: Média Mensal do Consumo Real de Bens Manufaturados pelas classes 
de rendimento familiar no período de 2008-2009 (R$) 

Fonte: Autoria própria, feito a partir de dados da Pesquisa de Orçamento Familiar 2002-2003 do 

IBGE 

Ao analisar a tabela 7 é possível notar que as maiores despesas mensais com 

manufaturas das famílias brasileiras em 2008-2009 foram: aquisição de veículos 

(R$113,90), aquisição de imóveis (R$65,58) e remédios (R$46,85). As menores 

despesas se mantiveram as mesmas: tecidos e armarinho (R$0,84), sabonete 

(R$1,71) e livros didáticos e revistas técnicas (R$1,73). O consumo mensal real de 

manufaturas das famílias de menor renda (R$830,00 mensais) representou 22% da 

renda total e das famílias de maior renda (R$10.375,00 mensais) representou 43% 

da renda total. Ou seja, a Lei de Engel se mostra, mais uma vez, em sentido 

contrário, de modo que as famílias com maior renda média mensal consumam mais 

manufaturas do que as famílias com menor renda média mensal. Além disso, a 

diferença entre o consumo de manufaturas entre as famílias com maior e menor 

renda no período de 2008-2009 foi de 2174%, menor que apresentado na POF 2002-

2003 (2381%).  

Ao comparar as tabelas 6 e 7, o primeiro fato que deve ser notado é o 

aumento do salário mínimo no Brasil (de R$400,00 mensais para R$830,00), que 
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representou um aumento real de apenas 30%5 quando desconsiderados os efeitos da 

inflação. Contudo, o consumo total mensal de manufaturados também aumentou 

entre os períodos de 2002-2003 e 2008-2009 em 1%, isto é, apesar do aumento da 

renda entre os períodos de 2002-2003 e 2008-2009 ainda houve um aumento no 

consumo real de bens manufaturados, indo mais uma vez no sentido oposto do 

sugerido pela Lei de Engel. Os bens que mais atuaram positivamente para esse 

aumento foram: álcool para veículos próprios (aumento de 37% no consumo mensal 

real entre os períodos de 2002-2003 e 2008-2009), aquisição de imóveis (aumento 

de 33% no consumo real mensal no mesmo período) e celular e acessórios (aumento 

de 27% no consumo real mensal por parte da famílias brasileiras). Já os bens 

manufaturados que mais apresentaram redução de consumo no mesmo período e 

menos contribuíram para aumento total do consumo de bens manufaturados foram: 

tecidos e armarinho (queda em 40% do consumo real mensal das famílias 

brasileiras), livros didáticos e revista técnicas (redução de 36% no consumo real 

mensal das famílias brasileiras) e roupas para crianças (queda de 30% do consumo 

real mensal). 

Tabela 8: Média Mensal do Consumo Real de Serviços pelas Classes de 
Rendimento Familiar no Período de 2002-2003 (R$) 

Fonte: Autoria própria, feito a partir de dados da Pesquisa de Orçamento Familiar 2002-2003 do 
IBGE 

                                         
5 Após ser desconsiderado o efeito inflacionário no período de 2002-2009, novamente por meio da 
utilização do mesmo índice que também foi usado para deflacionar os valores presentes nas tabelas 
presentes nesse artigo (1=1822,08).  
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Com relação ao setor de serviços, nota-se que os serviços mais consumidos 

mensalmente pelas famílias brasileiras foram: aluguel (R$240,83), urbano 

(transporte) (R$42,31) e energia elétrica (R$33,27). Já as menores despesas foram 

com: conserto de artigos pessoais (R$0,50), hospitalização (R$1,05) e tratamento 

ambulatorial (R$1,05). As famílias de menor renda (R$400,00 mensais) tinham uma 

despesa com este setor de 40% do total da renda, já as famílias de maior renda 

(acima de R$6000,00 mensais) possuíam uma despesa mensal em de 47% da renda. 

A diferença em termos reais entre o consumo do setor de serviços das famílias de 

maior para de menor renda foi de 1630%. 

Tabela 9: Média Mensal do Consumo Real de Serviços pelas Classes de 
Rendimento Familiar no Período de 2008-2009 (R$) 

Fonte: Autoria própria, feito a partir de dados da Pesquisa de Orçamento Familiar 2002-2003 do 

IBGE 

Ao observar a tabela 9, percebe-se que os serviços mais consumidos se 

mantiveram os mesmos entre 2002-2009, sofrendo apenas alterações na ordem: 

aluguel se manteve como o serviço mais consumido (R$209,92), seguido agora por 

energia elétrica (R$37,78) e urbano (transporte) (R$37,02). As menores despesas se 

mantiveram as mesmas, sem alteração na ordem, apenas nos valores: conserto de 

artigos pessoais (R$0,28), hospitalização (R$0,65) e tratamento ambulatorial 

(R$1,79). Outro dado inesperado foi que em 2008-2009 o consumo das famílias de 

menor renda (até R$830,00 mensais) com o setor de serviços foi de 30% da renda 
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total, e das famílias mais ricas (acima de R$10375,00 mensais) foi de 36% da renda, 

ou seja, valores menores do que os encontrados em 2002-2003. Assim, ao se 

retomar o conceito de Engel mais uma vez, no qual o aumento da renda seria 

responsável por alterar o padrão de consumo da população de modo a se 

consumirem mais serviços em detrimento das manufaturas, o que se o observou no 

caso do Brasil foi exatamente o contrário. Sendo assim, as famílias com renda mais 

alta preferiram consumir mais manufaturas em vez de serviços, e o aumento da 

renda (mesmo das famílias de renda mais baixa) não que esse consumo aumentasse 

em detrimento do consumo de bens manufaturados. A diferença entre o consumo 

de serviços entre as famílias mais ricas e mais pobres diminuiu, chegando a 1375% 

maior o consumo de serviços por parte das famílias mais ricas que das mais pobres.  

  Comparando as duas tabelas de serviços, entre POF 2002-2003 e POF 2008-

2009, nota-se que os dois únicos serviços que sofreram um aumento significante no 

consumo foram de tratamento ambulatorial (71%) e de telefone celular (45%). De 

um modo geral o consumo total de serviços não sofreu aumentos significantes, ou, 

em sua maioria decresceu, sendo os dois piores casos os de consulta e tratamento 

dentário (52% em relação a 2002-2003) e o de recreações e esportes (60%).  Apesar 

do aumento de renda, o consumo total de serviços por parte das famílias brasileiras 

diminuiu em 17%, rejeitando neste caso a premissa da Lei de Engel e demonstrando 

que as famílias brasileiras ainda não possuem o padrão de consumo de economias 

maduras.  

 

Conclusão 

 Este projeto parte do pressuposto de que o padrão de consumo da 

população brasileira havia se alterado graças ao aumento e distribuição de renda 

no governo Lula, assumindo assim uma característica de consumo de países de 

renda média.  

 Após a análise dos dados apresentados conclui-se que o aumento da 

renda no Brasil gerou um aumento do consumo de manufaturados no período 

analisado (de 1%), mas não no consumo de serviços. Isso significa que o padrão de 

consumo da população brasileira não se alterou e não possui características de 

economias maduras, onde pessoas passam a preferir serviços à manufaturas.  
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No entanto, é inegável que o setor de serviços vem aumentando sua 

participação no PIB no curto prazo e, por isso, pode-se concluir que não é a 

demanda das famílias responsável por esse crescimento, já que o consumo de 

serviços durante quase todo o governo Lula mostrou queda. Supõe-se que o 

crescimento do setor está associado a demandas da indústria e da agricultura, 

apontando para a necessidade de investigação sobre o assunto. 

 Logo, outros fatores foram os responsáveis pelo aumento da demanda por 

serviços como, talvez, o crescimento do setor agrícola e de extração mineral, o 

aumento no comércio exterior brasileiro ou até mesmo a necessidade das empresas 

hoje em dia de reduzir custos, e para tal terceirizam seus elos.  

Outra conclusão que se pode chegar é que mesmo que a renda per capita em 

Paridade do Poder de Compra da população brasileira se apresente como 

característica de países de renda média, o padrão de consumo da população ainda 

não se alterou. Um dos fatores que poderia ter levado a isso seria a baixa 

distribuição de renda do país, que faz com que este padrão ainda esteja mais 

focado em manufaturas, mesmo com todas as políticas sociais realizadas no 

governo Lula. 

 Com relação às outras hipóteses de desindustrialização no país, é 

possível sim que o Brasil venha sofrendo de uma desindustrialização precoce já que 

a diminuição da participação da indústria na composição do PIB tem início a partir de 

meados dos anos 1980. É nítida a correlação entre a taxa de câmbio real e o 

aumento/diminuição das importações brasileiras e por isso a possibilidade de que a 

entrada de dólares devido a altas taxas de juros brasileiras ou até mesmo a alta 

exportação de commodities pode ter sido um fator determinante para influenciar na 

produtividade nacional, além do próprio aumento da renda, que fez com que a 

demanda por bens manufaturados fosse suprida por meio de importações e não pela 

produção nacional.  
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