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Existe futuro para a Indústria? 

 
 

José Roberto Mendonça de Barros e João Fernando de Oliveira  
 
 
I – A pandemia acentuou nossa estagnação 

 

O Brasil deixou de acompanhar o crescimento global desde 
1980. Entretanto, este distanciamento se acentuou depois do novo 
milênio e, em particular, após 2010, como se vê nos gráficos abaixo. 
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A pandemia aumentará essa diferença, pois, na estimativa do FMI, 
o PIB global de 2020 deve ter contraído 3,5%, enquanto a queda 
estimada para o Brasil é de -4,3%. Para 2021, a estimativa é de um 
crescimento mundial de 5,5% e, para o Brasil, de 3,6%. Esse número 
é ainda melhor que a expectativa da MB, de apenas 2,6%.  

 
Mesmo o mais otimista observador do cenário brasileiro há de 

concordar que estamos muito longe de uma trajetória de crescimento 
sustentável.  

 
Nos anos mais recentes, observamos uma queda forte e 

sistemática do crescimento industrial. Isso explica boa parte da perda 
de dinamismo da economia como um todo. Sugere também que, sem 
algo novo na indústria, será difícil retomar uma trajetória construtiva.  
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Ao lado da queda da indústria, observamos uma expansão 
sistemática da agropecuária, baseada em investimentos e 
crescimento de produtividade. Esse processo se tornou endógeno e 
está levando a uma crescente utilização de produtos industriais e 
serviços no processo de produção (o modelo da agricultura de 
precisão).  
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Mesmo com a simplicidade desses gráficos, algumas questões 
fundamentais se colocam:  

 
- Será possível voltar a crescer sem a participação intensa da 
indústria? Cremos que não, dado o simples fato de boa parte 
do progresso tecnológico ainda ocorrer no setor. O Brasil ainda 
não tem maturidade nem massa crítica em ciência, tecnologia 
e inovação para ser um gerador de tecnologias, de forma a 
viabilizar a criação de valor sem indústria. 
 
- Se isso for verdade, como explicar sua queda sistemática?  
 
- Por que o setor agroindustrial tem sustentabilidade em seu 
crescimento? Existe alguma lição que se possa extrair que seja 
importante para a indústria?  
 

Boa parte das análises produzidas pelas lideranças industriais 
colocam exclusivamente no ambiente externo (“o custo Brasil”) a 
razão fundamental da perda de dinamismo. Isso será toda a 
verdade?  

 
Haverá um futuro para a indústria brasileira?  

 

 

II – O problema  
 
 

A indústria continua a ser absolutamente indispensável ao 
crescimento econômico brasileiro. É neste setor que ocorrem boa 
parte das inovações tecnológicas, de produtos e processos, e onde 
se localizam alguns dos melhores e mais bem remunerados 
empregos na economia.  
 

Entretanto, o setor está reconhecidamente numa situação difícil. 
Sua produção não cresce e estava, em dezembro de 2020, 13.2% 
abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011!  
 
 

1) Os principais problemas ainda vêm das escolhas feitas no II 
PND do Governo Geisel. 
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1.1) Dada à escassez de dólares existente nos anos 70, a ideia 

básica era reduzir a demanda de importações, fechar a 
economia e produzir localmente matérias primas e bens de 
capital, que correspondia ao grosso das importações.  
 
Ao longo do tempo, só o setor de papel e celulose se 
mostrou francamente competitivo no cenário internacional 
(vale lembrar que isso só ocorreu como decorrência de um 
avanço técnico original, que foi fazer celulose de fibra curta 
a partir de eucalipto). O petróleo, por outro lado, só 
desencantou com a descoberta do pré-sal, que ocorreria 
mais tarde. 

 
1.2) Como resultado do plano, as matérias primas industriais 

básicas (metais, nafta e plásticos) sempre foram caras, com 
preços mais elevados que os internacionais. 
Consequentemente, a manufatura subsequente também 
fica cara, pouco competitiva e com necessidade de proteção 
contra importações.  

 
1.3) A proposição de internalizar a produção de máquinas vinha 

da ideia de tornar o crescimento industrial autônomo. 
Entretanto, desde seu nascimento, essa hipótese tinha um 
grave problema: não perceber que a revolução tecnológica 
desde então tinha como base o conhecimento, ou seja, era 
predominantemente de software e não somente de 
hardware.   

 
1.4) Daí decorre o fracasso da antiga Lei de Informática (1979), 

que induzia a produção nacional de computadores, sem 
conhecimento para tanto. Esse entendimento equivocado foi 
recorrente, como provam a pequena prioridade dada à área 
de educação e a projetos de produção de chips, como os 
recentes caso da Ceitec (RGS) e UNITEC (MG), ambos mal-
sucedidos. 

 
Da mesma forma, o espetacular fracasso da indústria naval, 
já no governo Dilma, decorreu do objetivo de montar cascos 
de navio sem sequer ter mão de obra especializada para 
tanto (caso radical do navio João Cândido) e sem investir 
consistentemente em projetos, sistemas e integração, 
aceitando uma curva mais longa de aprendizagem.  
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Esse modelo foi completamente atropelado pelo acelerado 
processo de globalização que se consolidou após 1990, 
centrado, especialmente, na transferência de produção 
industrial para a China e alguns de seus vizinhos. Nesses 
locais, as escalas eram elevadíssimas, os custos muito 
baixos, auxiliados por um enorme volume de investimento 
numa infraestrutura de primeira qualidade. Em 
consequência, boa parte da produção brasileira perdeu 
totalmente a competitividade.  

 
 

2) A ideia de compensar altos custos (matérias primas caras, 
baixa escala em muitas áreas, juros altos e câmbio valorizado em 
certos momentos, má regulação e proteção tarifária generalizada), 
com juros subsidiados, via fundos públicos, BNDES e incentivos 
fiscais, foi crescendo ao longo do tempo. Essa compensação tem 
grandes problemas, a começar por beneficiar poucos empresários, 
distorcer a viabilidade de projetos (vale lembrar a frase de Claudio 
Mauch: “dependendo do combustível, até tijolo voa...”) e naufragou 
pelo efeito conjunto da crise fiscal, corrupção e recessão.  
 

O resultado foi uma indústria relativamente integrada, mas 
fechada e pouco competitiva, com raras exceções, como os casos de 
Embraer e WEG, entre outras. Temos uma nata de empresas de 
excelente padrão, ao lado de um grande número de companhias que 
vegetam em difícil situação financeira e que não terão um futuro 
brilhante. A média de produtividade continua ruim e estagnada. Nos 
dias de hoje, a indústria não reage muito ante a retomada do 
crescimento e a desvalorização cambial e não tem iniciativas mais 
ousadas. Sua liderança continua preferindo uma boa viagem à Brasília 
em vez de trabalhar mais para elevar a produtividade. Sua 
representação, muitas vezes, dá mais atenção à carreira política dos 
dirigentes do que a discussão dos rumos para o setor. 

 
Mais ainda: a indústria construiu um diagnóstico no qual a 

“culpa” é totalmente externa a ela – política macroeconômica (câmbio 
valorizado/juros altos), carga tributária, regulação excessiva etc. 
Embora boa parte desses elementos sejam corretos, esta não é, 
evidentemente, toda a história.   

 
Além da escala chinesa, a indústria do mundo começou a 

avançar na direção da digitalização, da integração de serviços no 



 

8 
 

processo produtivo e da otimização das plantas, num processo 
designado de Indústria 4.0. Mais recentemente, a pandemia acelerou 
de forma extraordinária esses desenvolvimentos. 

 
Ficamos para trás. Mais do mesmo está nos levando ao 

desastre.  
 
Daí porque, sem mudanças, a indústria, que continua 

fundamental na geração de inovações e de empregos de qualidade, 
não parece ter muito futuro. 

 
Entretanto, antes de pensarmos quais mudanças serão 

necessárias, precisaremos entender que nos últimos vinte anos 
consolidaram-se várias novidades na economia brasileira, que 
precisam ser entendidas e incorporadas numa revisão de rota em 
busca de um crescimento industrial mais sustentável.  
 

 
III – Principais mudanças a considerar 

 
 
O Brasil deixou para trás a situação de crônica escassez 

cambial, que de tempos em tempos se tornava aguda e que sempre 
foi o ponto de partida de todas as crises que vivemos, desde os anos 
50.  

Isso é algo que ainda acontece na Argentina, como se vê na 
atual crise que atravessa o país.  

 
Essa alteração drástica é uma decorrência da verdadeira 

revolução pela qual passou o agronegócio, que cresce baseado em 
tecnologia, produtividade e competitividade no mercado 
internacional, resultando numa dramática elevação de seu saldo 
comercial a partir de 1990. Mais recentemente, o petróleo vem 
reforçando esse movimento. O minério de ferro sempre foi 
competitivo, mas sozinho nunca teve tamanho para alterar o jogo da 
oferta de divisas.  

 
A consequência desta mudança é óbvia: não faz mais sentido 

colocar déficits comerciais setoriais como indicadores ou objetivos de 
política econômica. Não temos mais que manter o país fechado para 
economizar dólares. Em consequência, não existe base para uma 
autarquia industrial.   
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Entretanto, desde 2018 a cotação do dólar está acima de R$ 
4,00 e a nossa indústria não conseguiu nem reduzir seus déficits 
setoriais, nem elevar suas exportações. Por quê? 

 
Embora não seja aqui o local apropriado para se discutir o 

futuro da taxa cambial, vale dizer que as atuais cotações (na faixa de 
R$ 5,50) refletem, antes de tudo, a questão fiscal e as incertezas de 
várias ordens que hoje nos afetam. Os ganhos de termos de troca, 
ao contrário do passado, até agora não produziram valorização 
cambial.  

 
A inflação brasileira, contrariando a expectativa de muitos, caiu 

de verdade e, hoje, está ancorada numa faixa em torno de 4% ao 
ano. Como consequência, a política monetária pode reduzir 
consistentemente a taxa básica de juros, estimulando o 
desenvolvimento do mercado livre de crédito. Regulação e 
competição com fintechs também têm papel importante neste 
processo. 

 
Além disso, o mercado de capitais vai continuar ampliando sua 

importância no financiamento das empresas, via aberturas e 
aumentos de capital e a colocação de instrumentos de crédito junto 
ao mercado, como debêntures e outros certificados.  

 
Poderemos ter, pela primeira vez, crédito relativamente barato 

para todos e não apenas para os amigos do rei. 
 
Esse fenômeno vai exigir um importante ajuste na estrutura de 

capital das empresas e na sua governança. Quem avançar nestas 
áreas obterá importante posição competitiva, como já estamos vendo 
durante a pandemia.  

 
Com juros mais baixos, o real deixa de ser uma moeda atraente 

para arbitragem (“carry”), resultando num menor fluxo de dinheiro 
quente. Deverá se manter mais desvalorizado, também pela crise 
fiscal e outras incertezas, como vem ocorrendo.  

 
Isto liquida as ideias da existência de uma doença holandesa 

no Brasil e dá uma oportunidade para uma transformação do setor 
industrial. 
 

A indústria brasileira deverá explorar mais o mercado 
internacional, como já fazem nossos casos mais bem sucedidos 
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(WEG, EMBRAER e outras). É preciso lembrar que a desvalorização 
do câmbio reduz o custo dos bens não comercializáveis, 
especialmente salários e transportes. Mais atenção na elevação da 
produtividade tornará vários setores mais competitivos.  

 
A reforma trabalhista veio para ficar. O Brasil industrial não terá 

mais que ter a conformação de uma antiga montadora do ABC 
paulista, nem a velha aliança inflacionária das centrais 
sindicais/indústria. A pandemia está consolidando uma enorme 
modificação no mundo do trabalho e na demanda por qualificação.  

 
Infelizmente, nosso setor educacional está dramaticamente 

atrasado e tem sido incapaz de acompanhar essas mudanças, 
particularmente nos últimos dois anos.  

 
Essa novidade será fundamental na nova configuração, na qual 

serviços industriais são cada vez mais importantes na composição 
do valor adicionado no setor.  

 
Uma última mudança a considerar é a questão energética, 

muito cara para o setor industrial. Seu custo e disponibilidade podem 
melhorar muito, mesmo antes de uma reforma tributária decente. Não 
se pode esquecer que, nas últimas décadas, petróleo, energia 
elétrica e telecomunicações foram transformados em eficientes 
pontos de coleta de elevados tributos indiretos. 

 
As principais mudanças estão no gás natural que virá do pré-

sal (que, além de energético, é fonte indispensável como insumo 
para muitos segmentos industriais, como a petroquímica). E na 
competitividade crescente de fontes renováveis como biomassa e 
energia eólica (a solar será plenamente competitiva logo mais 
adiante).  

 
Embora haja, ainda, muito trabalho regulatório adiante, 

poderemos entrar numa fase na qual a energia poderá ser um insumo 
mais barato para a indústria e fonte, inclusive, de competitividade.  

 
Naturalmente, a própria indústria de energia poderá se tornar 

muito mais relevante dentro do setor industrial, mais produtiva e 
muito mais baseada em mercados livres e capitais privados.  
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IV – Bases para um caminho futuro  
 
 
Em nenhum lugar do mundo é razoável a ausência de uma 

política governamental, dada à existência de falhas de mercado, de 
bens públicos, da relevância do ensino e da pesquisa etc. Entretanto, 
agora a questão tem de ser revisitada em consequência das grandes 
mudanças mencionadas e da crise que a pandemia do coronavirus 
detonou. De forma preliminar, pensamos que os seguintes pontos 
devem ser considerados, embora não constituam uma proposta 
completa.  

 
Ao lado de modificações positivas apontadas nos itens 

anteriores, é preciso registrar que muitos dos velhos problemas 
permanecem e têm que ser superados: custo da energia, logística 
precária, sistema tributário terrível, internet e comunicações de má 
qualidade e caras e muitos outros pontos na área regulatória. 
Sobrepondo-se a tudo isso, a insegurança jurídica atinge hoje 
elevados níveis, comandados pelo que emana dos tribunais 
superiores.  

 
Entretanto, não pode haver uma posição passiva, é necessário 

construir uma visão de conjunto. Não dá mais para pedir subsídio 
público ao invés de enfrentar questões que têm de ser resolvidas 
dentro do setor, como o custo de matérias primas básicas dentro das 
cadeias de produção.   

 
A pandemia não criou tendências, mas acelerou as que já 

existiam. Em particular, a digitalização e a utilização de ferramentas 
como inteligência artificial.   

 
Em meio a nossa crise industrial, muitos paradigmas foram 

sendo alterados e debilmente incluídos no sistema produtivo. 
Falamos aqui da indústria 4.0, da sustentabilidade, da engenharia 
reversa e da economia circular. 
 

Por exemplo, estamos atrasados e despreparados para 
revoluções setoriais que ocorrerão na área automotiva (veículos 
elétricos) e nas comunicações (internet 5G).  
 

Mesmo com toda a incerteza que ainda cerca o cenário 
internacional, a questão central do ponto de vista da indústria é se 
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haverá ou não uma fratura nas cadeias globais de produção 
(decoupling), especialmente na ligação China/EUA.  

 
Aparentemente, na área de comunicação e informática, 

especialmente hardware, a posição dos chineses seguirá muito forte, 
pois parece ser difícil reproduzir a consistência, a competência e os 
custos baixos associados às competências e escala do cluster de 
Shenzhen.  
 

Em outros segmentos, alguma modificação poderá ocorrer, 
além do que já vemos hoje. 

 
Uma hipótese relevante é que a disputa EUA/China vai 

continuar. O que mudaria com os democratas é a instabilidade e a 
conflitualidade de Trump com os antigos aliados na Europa e na Ásia 
(Japão). 

 
Assim, uma questão chave será refletir como elevaremos nossa 

integração às cadeias globais. 
 
Os custos das matérias primas industriais básicas são muito 

elevados e sufocam a competitividade da manufatura. É 
indispensável caminhar para algo mais próximo do mercado 
internacional (que inclui os custos de transporte e as taxas de 
internação), mas sem abandonar a legitima defesa comercial.  

 
 É necessário explorar mais a criação de valor a partir dos 

recursos naturais, onde temos obvias vantagens de custo. Dessas 
matérias primas, vêm sendo desenvolvidos novos produtos 
energéticos, fibras e polímeros, medicamentos e essências, com 
características de biodegrabilidade, redução do efeito estufa e 
atendimento das alterações do perfil de demanda dos consumidores, 
aqui e no resto do mundo. Aqui temos nichos valiosos que 
contemplam simultaneamente nossas vantagens comparativas com 
a sustentabilidade lato sensu, o que pode ser uma marca forte para 
uma indústria de sucesso no Brasil. 
 

Nesta área, a integração de recursos naturais, indústria e 
serviços poderá ser mais intensa e ligada ao resto do mundo. Os 
segmentos derivados de cana de açúcar, florestas plantadas, novos 
materiais e alimentos são exemplos onde existem avenidas a 
avançar. 
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Independentemente dos pontos acima, em vários segmentos a 
nacionalização da produção, pós pandemia, será uma realidade, 
como o de equipamentos médicos, e certos sais e moléculas na área 
química/farmacêutica. 

 
Nesse caso, quais as oportunidades que se abrirão para o 

Brasil? Dá para ter alguma produção competente e competitiva? Será 
possível que empresas novas e inovadoras tenham desta vez um 
papel mais relevante, apoiadas por organizações de fomento do tipo 
Fapesp? 
 

{casos de nacionalização que conheço: Klabin (desenvolveu 
um espessante a partir de microfibras de celulose, para fazer 
álcool gel), Basf (nacionalizou o espessante Luvisat que era 
feito na Alemanha), Braile Biomédica (desenvolveu um 
oxigenador que funciona como um pulmão artificial), 
ventiladores mecânicos (Poiltécnica, IDPC/FAJ, Mauá), vários 
tipos de EPI, Mondial (pequenos eletroportáteis)} 
 
Em outras direções, existem oportunidades transformacionais. 

Chamamos a atenção para a verdadeira explosão das fintechs, em 
muitos segmentos, e o início da industrialização da construção civil 
(casos de Brasil ao Cubo, TecVerde  e Tenda/Randek). 
 
 
V – Observações finais  
 
 
 O centro de uma nova fase na indústria tem de ser a inovação, 
o desenvolvimento tecnológico e a produtividade.  
 
 A indústria terá de ser mais automatizada e baseada em 
sistemas de informação que tirem proveito de dados para a 
maximização da produtividade e do desempenho dos produtos.  
 
 Os sistemas devem também mapear clientes, usuários, 
desempenho dos produtos ao longo do ciclo de vida e respectivos 
serviços acoplados, numa nova perspectiva de proposição de valor 
industrial e consequentes novos modelos de negócio.  
 
 Que tire proveito das nossas evidentes vantagens 
comparativas e que seja sustentável, permitindo contribuir com a 
possiblidade de apoiar o desenvolvimento econômico social sem 
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estressar o meio ambiente e, finalmente, que esteja alinhada com as 
megatendências tecnológicas nas áreas de energia, materiais, 
mobilidade, etc.  
 
 É difícil, mas possível.  
 
 

 
 
 
 
 


