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Introdução:  
 
A vasta literatura sobre trajetórias bem-sucedidas de crescimento econômico mostram 
que a capacidade industrial de um país estabelece o potencial e os limites do seu 
desenvolvimento. O marco da revolução industrial inglesa e os caminhos análogos 
percorridos por economias como Bélgica, Suíça, França e posteriormente Estados 
Unidos são indicativos históricos claros do papel central que o setor industrial teve para 
o crescimento dos países. Em uma ótica mais contemporânea, o caminho percorrido 
pelos países asiáticos, notadamente Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e mais 
recentemente China, são outra prova inequívoca de estratégias bem-sucedidas de 
dinamismo econômico baseado no fortalecimento industrial. Para além de exemplos 
históricos, a teoria também coaduna neste sentido.  
 

No Brasil, é importante rememorar que do pós-Segunda Guerra Mundial até o segundo 
choque do petróleo e dos juros (1979), houve um processo de forte crescimento 
econômico liderado pela indústria. O Estado soube articular uma agenda de 
desenvolvimento associada a um cenário externo favorável e adotar políticas industriais 
capazes de alterar a estrutura industrial doméstica, ou seja, o Plano de Metas (1956-
1961), I PND (1972-1974) e o II PND (1974-1979). Planejado e fomentado pelo Estado ao 
longo desse período, o processo de industrialização brasileiro ganhou força com a 
instalação das indústrias de bens de consumo duráveis, bens de capital, insumos básicos 
e energia. Segundo dados do CND-FGV, em 1980 a participação da indústria de 
transformação no PIB havia alcançado 18,2% do PIB. 
 

No entanto, a eclosão da crise da dívida externa alterou a realidade pregressa com um 
cenário de crescente inflação e deterioração das condições fiscais e financeiras 
domésticas. O esgotamento do financiamento externo e o controle do crédito interno, 
em que se alicerçavam a estratégia de manutenção do crescimento, comprometeram as 
contas públicas. Com a desarticulação da capacidade do Estado em promover os 
investimentos e o desenvolvimento que ocorrera nas décadas precedentes, observou-
se um processo de estagnação econômica. Neste cenário, a indústria passou a lograr 
níveis relativamente baixos de investimento, tanto pelas empresas nacionais, públicas e 
privadas, como estrangeiras instaladas no país.  
 

A leitura que a estagnação e os desequilíbrios macroeconômicos que o Brasil conviveu 
durante a década de 1980 eram problemas estruturais e a mudança do paradigma do 
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modelo de substituição de importações nos países emergentes ensejou um 
entendimento de uma necessária reestruturação da economia que pautasse seu 
crescimento em um novo modelo de desenvolvimento. Nesse contexto, propunha-se 
um modelo orientado para maior inserção no mercado internacional e cuja concorrência 
seria o motor do processo de expansão da produtividade.  
 
A abertura comercial passou a ser entendida como elemento central da política de 
competitividade do setor industrial, deslocando a preocupação com a capacidade 
produtiva para a questão da eficiência e da competitividade. Em seu desenho original, 
essa política compreendia a liberalização comercial – orientada para uma gradativa 
redução da estrutura de proteção – e uma política de competitividade, destinada a 
apoiar as empresas em seus esforços para aumentar sua eficiência e induzir as 
transformações requeridas na estrutura produtiva. Exemplos foram políticas como a 
criação do Finamex, do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP) e do 
Plano Brasileiro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBCT). 

No entanto, toda esta transição gradativa foi solapada pela política de abertura 
passando a ser vista como um fim em si mesmo. Do lançamento do Plano Real até início 
dos anos 2000, - a despeito do que ocorria no mundo - qualquer agenda de política 
industrial passou a ser demonizada. Ademais foram impostas taxas de juros 
extremamente adversas ao investimento produtivo e uma drástica apreciação da moeda 
doméstica tomou curso. Com isso, as políticas em favor do setor industrial passaram a 
ser extremamente contraditórias.  

A economia brasileira foi submetida a uma queda da participação da indústria no PIB, 
especialização da pauta de exportação em setores menos dinâmicos e 
consequentemente perda de dinamismo. Em 2004, após um longo período em que as 
políticas industriais foram colocadas em segundo plano, foi lançada a Política Industrial, 
Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE). A despeito da importância que teve na 
retomada da capacidade de formulação e coordenação do Estado, a aspiração da PITCE 
limitava-se à afirmação da inovação e do avanço científico-tecnológico. Em maio de 
2008, uma nova política industrial foi lançada: a Política de Desenvolvimento Produtivo 
(PDP). Seu principal objetivo era sustentar o longo ciclo de crescimento que se verificou 
até então, valendo-se de medidas tributárias, de financiamento e das compras 
governamentais. A PDP era mais abrangente do que a política anterior e compreendia 
os diferentes tipos de desafios que os setores industriais enfrentavam na ocasião, não 
se restringindo apenas aos desafios tecnológicos. Porém, a despeito de ter sido capaz 
de operacionalizar a maioria das suas medidas, diante da eclosão da crise financeira 
internacional, grande parte das propostas perdeu eficácia, o que fez com que as metas 
não fossem cumpridas. 

Em agosto de 2011, uma nova política para o setor produtivo foi lançada: o Plano Brasil 
Maior (PBM). Nessa nova política, ao contrário das anteriores, não são destacados 
setores, mas apenas dimensões estruturantes e diretrizes setoriais. Seu foco, muito mais 



 
do que as políticas anteriores era o de resolver questões de curto e médio prazo, tais 
como a “guerra cambial” e o acirramento da concorrência internacional. Nesse sentido, 
as medidas anunciadas foram apenas paliativas às ameaças externas, e pouco efetivas 
diante das necessidades de uma política industrial maior, que delimitasse setores e 
cadeias estratégicas dentro de um plano nacional de desenvolvimento, fomentando a 
oferta de setores com potencial tecnológico e avançando em setores estratégicos que 
estão defasados nesse aspecto.  

No entanto, como no período anterior, a despeito da retomada das políticas industriais 
e do importante e necessário fortalecimento do BNDES como provedor de funding para 
a estruturação do setor produtivo, a política macroeconômica esteve em total 
descompasso. O manejo da Selic e da taxa de câmbio continuou direcionada 
exclusivamente ao controle da inflação, fosse está de qualquer natureza, e adversa ao 
desenvolvimento industrial do país. Um plano de longo prazo, com acompanhamento, 
metas e uma estrutura de incentivos adequada também não se mostrou presente.  

Diante da dificuldade de adequado desenho da política microeconômica e/ou da política 
macroeconômica, os resultados obtidos no setor industrial quanto a sua 
competitividade sempre ficaram distantes dos vistos nos hoje países desenvolvidos e 
principais emergentes. A política industrial passou a ser demonizada interditando o 
debate das razões pela qual faze-la. O acompanhamento do que ocorre no mundo, e a 
forma de como adequar a política pública à novos paradigmas produtivos (reshoring) - 
diante da perda de dinamismo dos países desenvolvidos, ascensão do sudeste asiático 
e eclosão da crise do COVID-19 - ficou distante do movimento global de reação dos 
países. Ademais, exemplos atuais das políticas públicas implementadas ao redor do 
mundo para o desenvolvimento e o acompanhamento das políticas de fronteira 
passaram a ser ignorados.  

 

Aspectos chaves da importância da indústria para o desenvolvimento: 

 Primeiro, há de se destacar uma relação empírica entre o grau de industrialização 
e a renda per capita nos países em desenvolvimento. Embora não haja uma 
correlação perfeita, pode-se afirmar, em grande medida, associação estreita 
entre o crescimento do PIB e o crescimento da indústria manufatureira. 
 

 Segundo, a produtividade é maior no setor industrial do que em outros setores 
da economia. O chamado processo de mudança estrutural ocorre na medida que 
há um aumento da participação relativa da indústria de transformação no PIB. A 
trajetória recente de crescimento dos países da Ásia em desenvolvimento vis-à-
vis os latino-americanos exemplifica esse aspecto. 
 

 Terceiro, o setor manufatureiro oferece oportunidades especiais para as 
economias de escala que não são encontradas na mesma intensidade em outros 



 
setores. Isso, no entanto, carece de uma observação adicional. Apesar de a 
literatura enfatizar os efeitos das economias de escala na indústria de 
transformação, essa propriedade especial da indústria manufatureira não é mais 
tão exclusiva, principalmente devido à ascensão dos chamados serviços 
sofisticados associados às novas tecnologias de informação e comunicação 
(TICs).  
 

 Quarto, em termos relativos, a indústria manufatureira proporciona maiores 
oportunidades de acumulação de capital que outros setores. Isto porque, por 
questões geográficas, esse processo pode ser realizado mais facilmente na 
manufatura do que setor primário.. Isso contribui para justificar a importância 
da constituição da indústria manufatureira no crescimento e desenvolvimento 
das economias. Ademais, embora estimativas do estoque de capital para países 
em desenvolvimento sejam muito limitadas, os dados disponíveis indicam que 
após 1950, apesar do significativo incremento da mecanização, por exemplo, no 
setor agrícola, a indústria manufatureira tem sido muito mais capital intensiva 
do que outros setores, reiterando sua importância no processo de acumulação. 
 

 Quinto, pelo lado das exportações, por ser o principal produtor de bens 
comercializáveis, uma indústria competitiva reduz o risco de crises do balanço 
de pagamentos. Na medida em que a indústria nacional é capaz de exportar 
mundialmente, o aumento das importações – que são essenciais para inserção 
nas Cadeias Globais de Valor (CGV) – não compromete o crescimento, pois esse 
aumento é financiado pelas vendas externas. Por outro lado, um país cuja 
indústria não é competitiva mundialmente tem as importações como 
concorrentes da produção doméstica e, consequentemente, medidas contra 
produtivas acabam se tornando necessárias para evitar crises comerciais. 
 

 Sexto, o setor manufatureiro oferece oportunidades particulares para a difusão 
do progresso tecnológico direta e indiretamente à sua cadeia. Em outras 
palavras, o avanço tecnológico que se concentra no setor manufatureiro se 
difunde por meio de "spillovers" para outros setores econômicos, como o de 
serviços ou mesmo a agricultura. Isso se dá não somente pela maior quantidade 
e intensidade dos índices de ligação para frente e para trás da cadeia, como 
também ao chamado "power-of-pull" - "poder de arrasto" - da indústria 
manufatureira sobre os demais setores da economia. 
 

 Por último, porém não menos importante, a indústria compre papel 
fundamental como fornecedora de empregos de qualidade. Em países de renda 
mais baixa, ela é essencial para transferência da população de áreas rurais para 
regiões urbanas cidades. Em países de renda média, como o Brasil, ela é essencial 
para que os empregos não sejam absorvidos apenas pelos serviços de baixa 



 
produtividade – e, portanto, de baixos salários – criando um espaço para 
empregos mais qualificados e que exigem constante melhora educacional. Ter 
uma indústria competitiva é, portanto, fundamental para que as melhorias no 
sistema educacional possam ser utilizadas em benefício da própria população, 
inserido pessoas com distintas qualificações no mercado de trabalho. 
 

Principais diretrizes para uma política industrial moderna: 

 
 Políticas públicas devem ser desenhadas com um duplo objetivo: garantir o 

desenvolvimento econômico e a geração de riquezas; e, simultaneamente, 
manter o consumo de recursos e a poluição de acordo com a biocapacidade do 
planeta. 
 

 Destaca-se a importância da realocação de recursos físicos e humanos para 
diversificação produtiva em setores de média e alta tecnologia, uma vez que os 
setores mais sofisticados tecnologicamente e que apresentam maior 
possibilidade de ganhos de produtividade são também os setores menos 
poluentes. Tais setores mais inovativos possuem maior capacidade de 
incremento da produtividade da economia e pagam maiores salários com efeitos 
positivos sobre a renda da economia.  

 

 Políticas públicas para o fomento do setor industrial não são restritas a políticas 
protecionistas, embora esse possa ser um mecanismo adequado se feito com 
transparência, prazo e monitoramento dos resultados. A transparência é 
fundamental, pois ela legitima as ações dos atores políticos, colocando em 
discussão a importância social dos benefícios gerados pela política. 

 

 A política industrial tem que estar associada a política de comércio exterior onde 
o crédito à exportação é uma importante ferramenta de inserção dos serviços e 
produtos brasileiros em novos mercados. Países desenvolvidos e emergentes 
possuem linhas para esse tipo de fomento em agencias especificas ou bancos 
desenvolvimento.  
 

 A política industrial precisa ser associada a outras políticas, como aquelas 
associadas ao setor de infraestrutura econômica e social. O setor de 
infraestrutura tem relevantes multiplicadores setoriais e capacidade de 
promover o crescimento econômico. Assim, políticas industriais para setores de 
média e alta tecnológica podem ser associadas a infraestrutura, sobretudo 
visando a sustentabilidade do setor.   



 
 

 O Brasil possui vantagens comparativas no agronegócio, sendo um dos países 
mais competitivos no mundo neste setor. A política pública para o setor 
industrial também deve aproveitar tais dotações naturais do país para promover 
uma agenda conectada a esse setor.   
 

 A diversificação energética e a busca por fontes cada vez mais limpas estão na 
agenda de desenvolvimento sustentável dos países. O Brasil deve encaminhar a 
sua política industrial alicerçada na agenda do desenvolvimento de fontes limpas 
de energia. Globalmente, setores da indústria de transformação mais dinâmicos 
estão também associados a fontes sustentáveis de geração de energia.  
 

 


