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Alguns economistas que têm contribuições importantes para o entendimento da economia 
brasileira consideram que o grande crescimento das exportações de produtos básicos é causa 
de uma desindustrialização em curso no país. Não acho que essa seja a causa dos retrocessos 
que vêm sendo constatados no processo de industrialização do Brasil. Em primeiro lugar, cabe 
precisar que a desindustrialização nas últimas duas décadas e meia é relativa e não absoluta, 
significando isso, que a indústria pode ter perdido densidade ao longo desse processo, perdeu 
participação na economia nacional e sua expressão no contexto mundial também ficou menor, 
mas manteve-se como um setor diversificado, expressivo e com encadeamentos sofisticados. 
 
O setor primário brasileiro seria causa desses problemas industriais se devido a uma 
espetacular exportação gerasse um tão volumoso superávit de divisas que valorizasse 
extraordinariamente a moeda nacional, levando a um desestimulo extremo à atividade 
industrial. Essa é a clássica "doença holandesa" que pode vir a acometer a economia brasileira 
a partir da gigantesca descoberta do pré-sal, mas que por enquanto não afeta gravemente a 
saúde de nossa indústria e de nossa economia. 
 
A agropecuária e a mineração do país alcançaram níveis muito elevados de competitividade e, 
dado o contexto internacional e o boom da economia chinesa, multiplicaram suas exportações 
e passaram a gerar saldos muito elevados, porém não em magnitude capaz de levar por si só 
à valorização do real que tanto vem prejudicando, juntamente com outros fatores de 
competitividade, a dinâmica industrial do país. 
 
Prefiro interpretar a desindustrialização relativa do Brasil como decorrência não das 
exportações de commodities, mas, sim, de fatores extra-comércio exterior. Em outras 
palavras, não é o saldo comercial do agronegócio e da mineração que vem determinando a 
valorização da moeda. Não é de hoje que as variações nos dois sentidos do valor da moeda 
nacional se dão por fatores financeiros e não fatores "reais" da economia. Tais variações são 
motivadas por um diferencial de juros interno e externo que há muito tempo é excessivamente 
elevado e que por isso potencializa as ondas de movimentos de capitais que só agora o 
governo resolveu mansamente controlar. 
 
Analistas querem fazer crer que os problemas da indústria decorrem do sucesso do setor 
primário. É como se houvesse um antagonismo entre a especialização na indústria e a 
especialização na atividade primária. Grande engano, não há oposição entre agricultura e 
indústria e nem a necessidade do país optar por uma especialização pendente para um ou para 
o outro lado. O ' êxito simultâneo dos dois setores é perfeitamente possível. Basta que sejam 
aplicadas políticas corretas que incluem, mas não se esgotam no câmbio. Tributos pagos 
indevidamente pelo exportador, ônus excessivo sobre a folha de salários, custo do crédito 
elevadíssimo fora do sistema BNDES e infraestrutura ruim são exemplos do que precisa ser 
mudado. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 16. 


