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O Brasil pode crescer e se desenvolver sem a indústria. Essa era a tese arduamente 
defendida pela maior parte da elite dirigente até 1930. Acreditava-se que sua 
potencialidade agrícola seria suficiente para cobrir o vácuo da indústria incipiente e 
ineficaz da época. Nessa visão, os recursos naturais e agrícolas seriam de tal monta 
que cobririam todas as necessidades, tendo-se na importação de manufaturados um 
meio de se dar benefícios gerais à população. 
 
Essa chamada "tese agrícola" começou a se mostrar inviável quando se constatou que 
os preços de matéria-prima e produtos naturais no mercado internacional não 
conseguiam se manter no nível desejado, sempre caindo progressivamente.  
 
Tanto que até na Argentina, que alcançou o esplendor com suas exportações 
primárias, como em quase todos os países que adotaram essa política. Aí começou-se 
a criar o consenso de que só com a agricultura não seria possível se manter o padrão 
de consumo e se cobrir as nossas carências financeiras. A tendência mundial indicava 
posição oposta em que, ou seja, só com a política agrícola nenhum país escapava da 
decadência econômica. 
 
Esse fato, muito claro há tanto tempo, desde Alexander Hamilton, ministro de George 
Washington, começou a formar consenso também no Brasil, que acabou abandonando 
a tese agrícola, a política do café com leite, e iniciou sua fase industrial, a partir da 
Revolução de 30. Para isso, foi preciso vencer inúmeras correntes de opinião, numa 
sociedade já acostumada a conviver com bens importados, como também trabalhando 
e vivendo às custas da importação. 
 
A nossa era de industrialização sedimentou-se com a criação de Volta Redonda e 
implemento da Vale do Rio Doce. Seguiu-se uma gradual substituição de produtos 
importados que iam desde bens mais agregados, como automóveis, até outros muito 
despojados, como o queijo e até a manteiga.  
 
A Segunda Guerra Mundial, quase que fechando as nossas fronteiras, acelerou muito 
esse processo e passamos realmente a ter uma indústria nacional. No entanto, o 
processo histórico da industrialização sofreu um grave tropeço mais recentemente, 
com a volta da tese agrícola, iniciado pelo presidente Collor e seguido com maior 
intensidade pelo seu sucessor, Fernando Henrique Cardoso.  
 
A teoria do neoliberalismo não só abandonou qualquer iniciativa de se ter uma política 
industrial, como também a combateu como sendo, diziam, ser contrária às leis do 
mercado, uma vez que dava ao Estado importância maior que a desejável. Abriu-se 
tudo, vendeu-se grande parte do nosso parque industrial e deixaram nas mãos de 
estrangeiros o nosso futuro industrial.  
 
Mas esse desvio ou queda, fartamente combatido mas nunca acolhido, perdurou até o 
final do mandato do presidente Fernando Henrique. Foram duas décadas de guerra  
perdidas, em que todos recusavam até a ouvir as razões que justificavam a 
necessidade de se ter uma política industrial.  
 
Nesse descaminho, o país descobriu suas fraquezas maiores e entramos todos em 
grande regressão e decadência. Perdas e mais perdas para a economia que por fim 



provocou o despertar de uma oposição mais consistente que cresceu muito e acabou 
por dar o troco nas últimas eleições, deixando bem claro qual era o pensamento da 
população brasileira. 
 
Iniciou-se assim um novo período e o Governo que chegou já deixa claro que vai 
implantar ou retomar uma política de industrialização. Será natural, inclusive, que essa 
política venha com nova roupagem, mais voltada para uma realidade que mudou 
muito. Significa que poderemos esperar uma orientação ou sinalização do Estado para 
empreendimentos que atendam, sobretudo, dois objetivos vitais: estimular a inovação 
tecnológica e a inclusão social, ou seja, capaz também de criar maior número de 
empregos. 
 
Muitos analistas já começaram a expor novas sugestões, algumas com grande 
possibilidade de aproveitamento. Celso Pinto, diretor de Redação do jornal Valor, faz 
artigo nesse sentido (10/04), trazendo-nos trechos de palestra realizada na Fiesp pelo 
professor Antônio Barros de Castro da UFRJ. 
 
Diz este, em outras palavras, que é preciso procurar uma diferenciação para nossos 
produtos. Que para isso não basta financiamento barato e tecnologia. Em sua visão, 
para se ter diferenciação é necessário se ter coordenação de diferentes atores 
(participantes) e aí, ao seu ver, "existe um papel para o Estado.  
 
Criar identidade não quer dizer apenas sofisticação tecnológica. Ao contrário, ele 
argumenta que existe um campo para o país explorar na "tropicalização" de produtos, 
na simplificação, em busca de mercados com menor poder aquisitivo, em alianças com 
países com características parecidas, como China e Índia". 
 
Da nossa parte, temos defendido a expansão do universo de novos empreendedores, o 
que muito poderá contribuir para acelerar a criação de milhares de pequenos novos 
negócios, resolver grande parte da nossa desigualdade regional e abrir espaço para a 
inovação e colocação de jovens no mercado de trabalho.  
 
À primeira vista, essa expansão pode parecer objetivo difícil, o que pode ser resolvido 
com a inclusão da matéria de gestão empresarial no currículo escolar do segundo grau. 
Se todas as escolas do imenso território estimularem dessa forma o adolescente que 
atualmente está sem horizontes e sem perspectivas de trabalho, um grande e 
incalculável número de jovens estarão despertando para a iniciação empresarial.  
 
Seria uma forma de se ter uma gigantesca fábrica de formação de empreendedores, 
colocando e abrindo no mercado uma perspectiva inovadora de grande aceleramento 
do desenvolvimento que podemos ter. Uma enorme fábrica de talentos novos, baseada 
nas qualidades natas do jovem brasileiro, reconhecidas internacionalmente. 
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