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Uma indústria menos competitiva significa perda de investimentos e empregos.  
 
O risco de desindustrialização da economia brasileira, a partir da cenário vigente, 
especialmente no período 2004-2007, tem provocado amplo debate. Com o objetivo de discutir 
essas e outras questões relevantes, o ex-ministro João Paulo dos Reis Velloso organizou II 
Fórum Especial Internet: "Brasil - Síndrome Macroeconômica, Competitividade e Crescimento".  
 
O fórum ocorre virtualmente e as pessoas podem também acompanhar e participar, acessando 
o endereço www.forumnacional.org.br  
 
A partir de dois trabalhos elaborados especialmente para o referido evento, um de Ricardo 
Markwald e Fernando Ribeiro e outro de Fernando Puga, comentaristas convidados, como 
Antonio Delfim Netto, David Kupfer, Benedito Fonseca Moreira e o autor desse artigo, entre 
outros, apresentam seus argumentos e posições a respeito da complexa temática.  
 
A questão básica é que combinação de câmbio valorizado, juros reais elevados, impostos 
excessivos, assim como demais condições desfavoráveis (excessiva burocracia, infra-estrutura 
e logística deficientes, por exemplo) tem provocado forte reestruturação no tecido industrial 
brasileiro. Os fatores de competitividade sistêmica, tudo aquilo que corresponde ao ambiente 
externo à empresa, estão em clara desvantagem relativamente à média internacional, o que é 
agravado pela taxa de câmbio valorizada.  
 
Há, em decorrência, um grave processo de substituição da produção local por importações em 
vários segmentos, assim como a perda de dinamismo das exportações de maior valor 
agregado. Embora do ponto de vista microeconômico, da lógica empresarial, a decisão das 
empresas em ampliar a importação de matérias- primas, componentes e produtos, para o 
desenvolvimento do País, essa medida, provocada pelas distorções apontadas, significa muitas 
vezes desperdiçar a capacidade produtiva, a engenharia e know how locais.  
 
O que está ocorrendo claramente, em muitos casos, é que o câmbio valorizado está 
"subsidiando" importações de produtos e serviços que poderiam ser realizadas localmente. Não 
se trata apenas da questão de queima de divisas, mas de um processo de perda de 
conhecimento em áreas sofisticadas e de desperdício de oportunidades de desenvolvimento de 
fornecedores e de tecnologia, agregadores potenciais de jovens profissionais.  
 
Não por acaso, a maioria dos países hoje adiantados e muitos países em desenvolvimento de 
sucesso utilizaram e utilizam instrumentos, como o poder de compra do Estado, o fomento às 
atividades locais e uma clara política de câmbio desvalorizado para incentivo à industrialização.  
 
Quem desejar conhecer um trabalho interessante sobre essas experiências pode recorrer ao 
livro "Chutando a escada - a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica" do 
professor da Universidade de Oxford, o sul-coreano Ha-Joon Chang.  
 
Parece que, infelizmente, aprendemos pouco com a experiência alheia e com a nossa própria 
passada. Há ainda os que defendem, como um processo saudável, o aumento de importações 
de bens de capital, em detrimento da produção local, por "modernizar a indústria". Se esse é o 
objetivo, o instrumento mais adequado para estimular a importação de bens não produzidos 
localmente não é o câmbio, mas tarifas e incentivos localizados e de duração limitada, para 
evitar que toda a estrutura industrial seja negativamente afetada.  
 
Há também o argumento de que as empresas acabam se "adaptando" ao câmbio valorizado.  
 
Elas de fato se adaptam, mas essa adaptação, embora racional do ponto de vista 
microeconômico, diante da necessidade de sobrevivência ou expansão das empresas, na 
maioria das vezes não é favorável à nação. Ocorre um processo de desestímulo aos 
investimentos produtivos. O que tem ocorrido é que esse processo de valorização cambial está 



roubando parcela expressiva do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2006, estimativas dão conta 
de que o setor externo representou uma contribuição negativa de 1,2% de crescimento anual 
por conta desse fator, com perda de investimentos, valor agregado local, empregos e renda.  
 
Embora se tenha obtido superávits comerciais crescentes nos últimos anos, o ritmo de 
crescimento das quantidades exportadas está em queda livre, reduzindo-se de 19,9% em 
2004 para apenas 3,3% em 2006. Somente em 2006, em contrapartida, o quantum de 
importações cresceu 16,1%. Observou-se também, entre 2000 e 2006, uma diminuição da 
participação relativa dos produtos industrializados no total das exportações, de 59% para 
54,3%, enquanto evoluiu a participação dos produtos primários, de 22,8% para 29,3%. 
  
Não se trata de uma falsa dicotomia entre o fornecimento de produtos primários ou de 
industrializados. O Brasil, dadas as suas características, é um dos poucos países que podem e 
devem se dar ao luxo de crescer nos dois mercados. Isso também não representa qualquer 
contradição com o crescimento do mercado interno, o que, pelo contrário, propicia a economia 
de escala que nos permite ampliar a competitividade dos produtos e serviços.  
 
Vencer o desafio de crescer e diminuir as desigualdades sociais é algo que não pode prescindir 
de uma estratégia de desenvolvimento. A desindustrialização, portanto, não representa tão-
somente a queda da parcela da produção no produto bruto, como revelou a revisão do PIB que 
acabou de ser realizada pelo IBGE, denotando a queda da participação da indústria, de 36,1% 
para 27,7%. Uma indústria menos competitiva significa também a perda de capacidade 
produtiva, assim como de investimentos, inovação e de geração de renda e empregos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 mar. 2007. Opinião, p. A3. 
 


