
N
os últimos dois anos, o 
desempenho da indús
tria brasileira foi decep
cionante. O biênio encer
rou-se com um declínio 
de, aproximadamente, 
2%: um pífio crescimento 
de 0,6% em 2011 e queda de 2,7% em 2012. 

Assim, mesmo que se realizem em 2013 
as expectativas de um crescimento mais 
alentado da economia brasileira, em tor
no de 3,5%, a indústria manterá uma mé
dia bastante insatisfatória no triénio.

O comportamento pífio da indústria, 
sobretudo o setor manufatureiro, deita 
raízes em fatores externos e internos, ne
nhum deles com solução no curto prazo.

No âmbito externo, as duas últimas 
décadas presenciaram alterações de 
grande monta na distribuição espacial 
das cadeias manufatureiras. A chamada 
globalização das cadeias de valor ocor
reu de forma muito assimétrica. As eco
nomias centrais perderam posição no 
valor agregado manufatureiro, enquan
to economias emergentes com maior 
grau de industrialização também so
freram, ainda que perdas menores, co
mo é o caso do Brasil. Os ganhadores na 
disputa da concorrência global foram os 
asiáticos sob a liderança chinesa.

Essa mudança na configuração espa
cial da indústria foi marcada por um in
tenso processo de centralização do ca
pital produtivo manufatureiro à escala 
mundial e acpmpanhada de um grande 
esforço das cprporações transnacionais 
para concentrar suas estratégias na “ati
vidade principal” (core business).

As consequências dessas transforma
ções não são triviais. A centralização do 
controle capitalista na grande corpora
ção deu lugar à “exteriorização” dos seg
mentos produtores de peças, componen
tes e bens finais sob o comando “inteli
gente” da chamada “empresa integrado
ra”, responsável pelas concepções estraté
gicas. Esse movimento barateou enorme
mente os custos e aumentou a eficiência 
dos sistemas da produção manufatureira. 
Nada disso seria possível sem os acordos 
de liberalização comercial sob a supervi
são da OMC. Tampouco esse processo te
ria avançado sem as inovações nas tecno
logias da informação e de comunicações, 
e sem as importantes transformações na 
logística, sobretudo na generalização dos 
contêineres. Esses fatores foram decisivos 
para encurtar os tempos de rotação e cir
culação do capital produtivo.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Antes e depois da estabilização de 
1994, o Brasil não conseguiu levar adian
te o crescimento e a diferenciação de sua 
estrutura industrial. Antes do Plano 
Real, a crise aguda de balanço de paga
mentos e a ameaça hiperinflacionária 
afastaram o País das estratégias de mi
gração e reorganização da grande em
presa transnacional. Depois da vitória 
contra a inflação, a valorização do real, 
além de reanimar a vulnerabilidade ex
terna, desfavoreceu a participação bra
sileira nas cadeias produtivas globais, 
sobretudo nos setores em que ocorriam 
com mais intensidade as transforma
ções estruturais e tecnológicas acima 
mencionadas. Entre os setores em que 
o nosso “afastamento” é mais flagrante, 
podemos citar: infraestrutura de teleco
municações, infraestrutura de teleco
municações móveis, PCs, computadores 
portáteis, tevês de plasma e LCD, câme
ras digitais e componentes eletrônicos.

Isso não significa que as empresas 
transnacionais tenham deixado de buscar 
o mercado brasileiro e o Mercosul. Mas a

motivação do investimento é claramente a 
atração exercida pelo mercado interno ou 
pelas perspectivas de uma maior integra
ção do mercado sul-americano. Na maio
ria dos casos, o Brasil participa das cadeias 
globais na ponta final do processo produ
tivo. E bom esclarecer que, do nosso ponto 
de vista, a participação nas cadeias envolve 
uma dinâmica peculiar entre exportações 
e importações: produzir para exportar tan
to quanto importar para produzir.

Há muito tempo o Brasil está afastado 
do movimento de reestruturação pro
dutiva e empresarial que atende pelo 
nome de globalização. Esse afastamen
to tem início na segunda metade dos 
anos 70 do século passado, quando o 
Brasil escolheu os setores básicos e tra
dicionais para mover seu processo de 
avanço industrial. Nos últimos 40 anos, 
fizemos adições marginais à estrutura 
manufatureira com baixa capacidade 
de inovação e de integração às cadeias.

A modernização restringida - em 
condições de sobrevalorização cam

bial e completa ausência de políticas in
dustriais ativas - implicou um aumen
to brutal da importação de bens de ca
pital e o abandono da nossa própria in
dústria de equipamentos. Simultanea
mente, ocorreu também a especializa
ção de linhas de produção na indús
tria de insumos pesados, sobretudo na 
química, resultando igualmente no au
mento do coeficiente importado. Essa 
alta dependência das importações pas
sou a ser estrutural e manifesta-se na 
produção corrente, mesmo em condi
ções de baixo crescimento.

Na verdade, a década de 90 carac- 
teriza-se por uma desindustrializa- 
ção, entendida como a redução do co
eficiente de Valor Agregado Interno 
sobre o Valor Bruto da Produção e co
mo liquidação de postos de trabalho. 
Rompidos os nexos interindustriais 
das principais cadeias de produção, 
hoje a estrutura industrial brasileira 
pode ser comparada a uma nebulosa 
em que se sobressaem algumas gran
des e médias empresas em cada setor, 
com parte da estrutura de apoio glo
balizada. Elas sobreviveram - respon
dendo às mudanças macroeconômicas 
e às novas condições da concorrência 
internacional - graças à modernizar 
ção e à especialização, bem como ao 
acesso ao crédito público e interna
cional. Assim, é possível entender por 
que a modernização empresarial dos 
anos 90 levou ao enfraquecimento es
trutural da indústria manufatureira.

E moda dizer que o Brasil está afas
tado das cadeias globais de valor. Co
mo já foi dito, isso ocorre há décadas. 
As políticas que se baseiam na aber
tura às importações não podem ser 
consideradas bem-sucedidas para a 
integração da economia brasileira. 
Tampouco serão exitosas as políticas 
baseadas na proteção pura e dura. Nas 
atuais condições de evolução da eco
nomia mundial, o Brasil pode e deve 
ampliar seus acordos de comércio, a 
começar pela integração regional.

Nas negociações comerciais, como 
o fazem os emergentes bem-sucedi
dos, é fundamental valorizar a posi
ção do Brasil e de seu potencial impor
tador como forma de impulsionar sua 
capacidade exportadora.»
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 737, p. 28-29, 27 fev. 2013. 




