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Apresentação Edmar Bacha 

O debate gira inicialmente em torno da evidência empírica a respeito da desindustrialização, 

sendo esta entendida como a redução da participação da indústria no PIB. Nesse contexto, 

serão relatados, em outras seções, dados sobre o comportamento da indústria brasileira ao 

longo do tempo e sobre seu desempenho em relação a seus pares internacionais.  

Dependendo do que as evidências empíricas indiquem, três possíveis macroavaliações podem 

ser feitas a respeito da causa da desindustrialização. A primeira interpretação diz que, devido à 

apreciação cambial, o Brasil contraiu a doença holandesa. Outra avaliação aponta que a 

economia brasileira pode estar se curando de uma doença soviética, em que, ao passar por um 

processo de abertura, a indústria se tornou menor e mais eficiente. Por fim, uma terceira linha 

afirma que o problema não é específico do setor industrial, mas afeta a produtividade da 

economia como um todo em consequência dos baixos níveis de poupança e investimento e da 

alta tributação. 

Para organizar essas ideias são sugeridos três modelos. O primeiro trata de um modelo 

monetário de curto prazo à la Dornbusch, com dois setores e apenas um fator de produção. Os 

dois setores são bens comerciáveis (indústria) e bens domésticos (serviços) que disputam a 

mão-de-obra da economia. A demanda por bens segue a teoria quantitativa da moeda, porém 

a distribuição da moeda disponível entre bens domésticos e comerciáveis se dá através de 

proporções fixas. A proposta aqui é considerar as commodities não como disputa por fatores, 

mas como um maná exógeno que altera a escolha da economia entre bens comerciáveis e 

bens domésticos. 

Porém, não estamos interessados apenas nas implicações de curto prazo. Gostaríamos de 

estudar também um modelo de crescimento, onde o objetivo é avaliar uma política industrial 

ótima sob a presença de histerese. Essa última representa a dificuldade de recuperar o setor 

industrial após uma perda de participação. O modelo também considera recursos naturais 

escassos, cuja utilização deve ser racionalizada ao longo do tempo, e fluxos voláteis de capital. 

O terceiro modelo tenta entender o que há de especial no setor industrial, ou seja, de onde 

surge a preferência dos formuladores de política econômica por indústria. O discurso recente 

de Gene Sperling, principal assessor econômico de Obama, postula que existe uma evidência 

muito forte da indústria como portadora de economias externas, gerando efeitos de 

encadeamento e inovações tecnológicas. Esse efeito da indústria pode ser explicado pela 

seguinte linha de raciocínio. Bens comerciáveis (indústria) apresentam demanda infinitamente 

elástica, o que facilita a obtenção de escalas e induz a redução de custos, pois os preços são 
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dados e a única maneira de rentabilizar é diminuindo os custos principalmente através de 

inovações tecnológicas. No entanto, bens domésticos (serviços) têm uma demanda restrita à 

sua área geográfica, o que constrange a obtenção de escalas e induz à busca de rendas de 

monopólio. Portanto, a indústria te

que os bens domésticos. 

Voltando ao modelo monetário de curto prazo temos os seguintes equilíbrios:

• Equilíbrio dos bens domésticos: 

• Equilíbrio dos bens comerciáv

• Z = maná, H = R + C, Pt = E.Pt*

Na primeira equação, Yn representa a produção dos bens domésticos e é função 

razão do preço dos bens domésticos pelo preço dos bens comerciáveis (Pn/Pt). A demanda, 

lado direito da equação, é uma proporção fixa (k) do

dividida pelos preços dos bens domésticos (Pn). O equilíbrio dos bens comerciáveis, segunda 

equação, é análogo. A oferta dos bens comerciáveis (Yt) baseia

transformação que define a oferta de bens 

preços dos bens domésticos. A

domésticos é alocada aos bens comerciáv

exógeno (Z), a oferta de moeda (H) pod

(C) e o preço do bem comerciável (Pt) é dado pelo preço internacional (Pt*) e a taxa de câmbio 

(E). No exercício que se segue, 

supõe-se que a taxa de câmbio 

esteja fixa e os preços 

internacionais estejam dados

Na figura ao lado, no gráfico Pn x 

H, a curva NN representa o 

equilíbrio do mercado doméstico 

e a curva TT representa o 

equilíbrio dos bens comerciáveis, 

sendo que inicialmente temos o 

equilíbrio dos dois mercados no ponto A. Ao aumentar o maná (

para TT’ e o novo equilíbrio ocorre no ponto B com mais reservas e mais moeda e com o preço 

dos bens domésticos mais alto. Assim, 

desloca do ponto A para o B, pois a atrativid

comerciáveis aumenta, ocasionando a desindustrialização.

Para lidar com a desindustrialização podemos considerar, dentro da linha de políticas 

industriais horizontais, reforma tributária e melhorias na infraestrutu

políticas verticais as alternativas são: “escolha condicional dos vencedores” à la Coréia do Sul

(condicional ao desempenho exportador)

maturidade e economias de escala

lado deveríamos evitar algumas políticas correntes como: requisito 

dados e a única maneira de rentabilizar é diminuindo os custos principalmente através de 

as. No entanto, bens domésticos (serviços) têm uma demanda restrita à 

sua área geográfica, o que constrange a obtenção de escalas e induz à busca de rendas de 

monopólio. Portanto, a indústria teria uma propensão maior a crescer por produtividade do 

Voltando ao modelo monetário de curto prazo temos os seguintes equilíbrios:

Equilíbrio dos bens domésticos: Yn (Pn/Pt) = k.V.H/Pn 

Equilíbrio dos bens comerciáveis: Yt (Pt/Pn) + Z = (1-k).V.H/Pt 

Z = maná, H = R + C, Pt = E.Pt*, V = velocidade renda da moeda 

a primeira equação, Yn representa a produção dos bens domésticos e é função 

razão do preço dos bens domésticos pelo preço dos bens comerciáveis (Pn/Pt). A demanda, 

lado direito da equação, é uma proporção fixa (k) do estoque de moeda em termos reais (H) 

dividida pelos preços dos bens domésticos (Pn). O equilíbrio dos bens comerciáveis, segunda 

equação, é análogo. A oferta dos bens comerciáveis (Yt) baseia-se na mesma curva de 

transformação que define a oferta de bens domésticos (Yn), sendo uma função negativa dos 

preços dos bens domésticos. A parcela da moeda (1-k) que não é atribuída aos bens 

domésticos é alocada aos bens comerciáveis. As commodities são representadas por um maná 

exógeno (Z), a oferta de moeda (H) pode ser decomposta em reservas (R) e crédito doméstico 

(C) e o preço do bem comerciável (Pt) é dado pelo preço internacional (Pt*) e a taxa de câmbio 

No exercício que se segue, 

se que a taxa de câmbio 

e os preços 

dados. 

Na figura ao lado, no gráfico Pn x 

H, a curva NN representa o 

equilíbrio do mercado doméstico 

e a curva TT representa o 

equilíbrio dos bens comerciáveis, 

sendo que inicialmente temos o 

equilíbrio dos dois mercados no ponto A. Ao aumentar o maná (∆Z) a curva TT é deslocada 

para TT’ e o novo equilíbrio ocorre no ponto B com mais reservas e mais moeda e com o preço 

dos bens domésticos mais alto. Assim, no primeiro gráfico, a produção de bens comerciáveis

desloca do ponto A para o B, pois a atratividade relativa dos bens domésticos aos bens 

comerciáveis aumenta, ocasionando a desindustrialização. 

Para lidar com a desindustrialização podemos considerar, dentro da linha de políticas 

industriais horizontais, reforma tributária e melhorias na infraestrutura. Já no âmbito das 

políticas verticais as alternativas são: “escolha condicional dos vencedores” à la Coréia do Sul

(condicional ao desempenho exportador), proteção do mercado doméstico para alcançar 

maturidade e economias de escala, e promoção da especialização intraindustrial. Por outro 

lado deveríamos evitar algumas políticas correntes como: requisito indiscriminado 
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dados e a única maneira de rentabilizar é diminuindo os custos principalmente através de 
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conteúdo nacional, preferências 

com dinheiro do BNDES, participação do BND

de empresas industriais, e proteção tarifária 

Apresentação Bonelli/Pessoa/Matos

Regis Bonelli 

Muitas das manifestações do setor industrial vêm de dados que indicam redução bruta

participação da indústria no Valor Adicionado, que chegou a 36% em 1985 e hoje está em 14%. 

Essas conclusões, no entanto, são obtidas a partir de dados a preços correntes e sem ajustes. 

Como houve diversos ajustes nas Contas Nacionais, devemos 

valores mais confiáveis. Medidos a preços constantes de 2005, a indústria perdeu 7 pontos 

percentuais em 35 anos. A diferença entre as duas análises deve

preços relativos da indústria de transformação, que 

então, vêm caindo (com exceção de 2009).

A questão de desindustrialização, passa, também, pela própria definição do que é 

desindustrialização: se redução no emprego industrial, no investimento ou mesmo uma 

redução absoluta, e não relativa, na produção. Dados de crescimento da indústria mostram 

que a indústria tem “andado de lado” nas últimas duas décadas: seu crescimento médio 

trimestral no período 2004-2011 foi de 0,4%, frente ao crescimento de 1% dos serviços e do 

PIB. 

grande exceção pelo aumento da participação da indústria no PIB até meados da década de 

2000. América Latina e Europa Cen

comportamento similar ao Brasil, com aumento da participação até meados dos anos 1980 e 

declínio a partir de então. Entre os BRICS, Brasil e África do Sul têm comportamento bastante 

semelhante, atingindo participação próxima a 15% ao final dos anos 2000, enquanto China 

possui proporção da indústria no PIB acima dos 30%.

Samuel Pessoa 

Utilizando dados de cross-section

a partir de características como PIB 

per capita, população e produção de 

petróleo, em distintos períodos. Os 

resultados das regressões indicam 

que, na primeira metade da década de 

conteúdo nacional, preferências irrestritas para compras governamentais, fusões empresariais 

BNDES, participação do BNDESPar e dos fundos de pensão estatais no capital 

e proteção tarifária permanentemente diferenciada.

Bonelli/Pessoa/Matos 

Muitas das manifestações do setor industrial vêm de dados que indicam redução bruta

participação da indústria no Valor Adicionado, que chegou a 36% em 1985 e hoje está em 14%. 

Essas conclusões, no entanto, são obtidas a partir de dados a preços correntes e sem ajustes. 

Como houve diversos ajustes nas Contas Nacionais, devemos incorporá-los

valores mais confiáveis. Medidos a preços constantes de 2005, a indústria perdeu 7 pontos 

percentuais em 35 anos. A diferença entre as duas análises deve-se, também

preços relativos da indústria de transformação, que se elevaram entre 1998 e 2004 e , desde 

então, vêm caindo (com exceção de 2009). 

A questão de desindustrialização, passa, também, pela própria definição do que é 

desindustrialização: se redução no emprego industrial, no investimento ou mesmo uma 

luta, e não relativa, na produção. Dados de crescimento da indústria mostram 

que a indústria tem “andado de lado” nas últimas duas décadas: seu crescimento médio 

2011 foi de 0,4%, frente ao crescimento de 1% dos serviços e do 

Um panorama mundial, no entanto, indica que o 

fenômeno de redução da participação da indústria 

no PIB não é peculiar ao Brasil: desde o início da 

década de 1990 a participação da indústria

mundial tem caído de maneira regular, reduzindo 

de mais de 15% naquele então para cerca de 12,5% 

ao final de 2007. Quando desagregamos os dados 

por países ou regiões, percebemos a Ásia como a 

grande exceção pelo aumento da participação da indústria no PIB até meados da década de 

2000. América Latina e Europa Central (acrescida de países como Israel e Turquia) apresentam 

comportamento similar ao Brasil, com aumento da participação até meados dos anos 1980 e 

declínio a partir de então. Entre os BRICS, Brasil e África do Sul têm comportamento bastante 

ingindo participação próxima a 15% ao final dos anos 2000, enquanto China 

possui proporção da indústria no PIB acima dos 30%. 

section, é possível tentar explicar a participação da indústria no PIB 

a partir de características como PIB 

per capita, população e produção de 

petróleo, em distintos períodos. Os 

resultados das regressões indicam 

que, na primeira metade da década de 
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1970, o Brasil possuía uma participação da indústria no PIB muito maior do que o previsto 

pelas variáveis do modelo. Para os dados da década de 2000, no entanto, o Brasil encontra-se 

praticamente junto ao fit previsto pelo modelo, indicando que a indústria tem participação 

mais de acordo com as demais características do país.  

Quando se incluem no  modelo variáveis como educação, taxa de poupança e exportação 

líquida, entre outros, o modelo explica cada vez melhor a participação da indústria no PIB: 

para o período de 2000-2007,o valor previsto para o Brasil é de 17% do PIB, enquanto o valor 

verdadeiro foi de 15%. Para uma série de outros países as estimativas são também bastante 

próximas aos valores reais. 

A questão que seja talvez mais incômoda, portanto, é o comportamento da participação da 

indústria no PIB após a crise de 2007, que pode ser explicada por um modelo de crescimento 

liderado pela demanda, no qual a absorção cresce mais rápido que o PIB, e deve ser satisfeita 

pela importação de tradables – notadamente, manufaturados. Até 2008, não houve grandes 

ganhos de termos de troca, pois tanto commodities e manufaturados ficaram mais caros. A 

partir de 2008, a recuperação mais rápida dos emergentes causou rápida valorização do 

câmbio e ganho nos termos de troca. No entanto, esse não parece ser um efeito transitório: a 

emergência da Ásia é algo que veio para ficar, e parece inexorável a substituição de diversas 

indústrias na América Latina por outras localizadas na Ásia. 

Para compreender o debate sobre  desindustrialização, temos que ter em mente duas grandes 

tradições do pensamento econômico sobre crescimento:  Smith e  List. Enquanto Smith frisa a 

importância de boas instituições e da especialização de acordo com as dotações de fatores, 

List acredita que a indústria manufatureira tem características especiais, devendo ser 

protegida. Isso implica diferentes visões sobre desindustrialização: para aqueles mais próximos 

a Smith, medidas devem ser tomadas apenas se houver algum preço em desequilíbrio, como o 

câmbio, que reduza em demasia a participação da indústria em relação a um equilíbrio 

“correto”. Para aqueles que comungam de uma visão mais próxima de List, pode existir um 

problema estrutural: se a economia tem pouca indústria, está condenada a ser pobre e 

políticas de promoção da indústria são necesárias. São estas as visões que parecem estar 

implícitas no debate sobre desindustrialização no Brasil. 

Apresentação Monica Baumgarten de Bolle 

Monica acredita que não é necessário debater sobre qual é a melhor definição para 

desindustrialização. O motivo disso é que no debate que vem ocorrendo no mundo, por 

exemplo, na França e pelas opiniões expressas por Gene Sperling, economista chefe do 

governo dos EUA, há um consenso de que desindustrialização é a queda da participação da 

indústria no PIB. Segundo esse critério, até a Alemanha vem sofrendo desse processo, 

considerando a participação da indústria total. Note também que, considerando apenas 

indústria de transformação, o Brasil e os EUA se encontram em patamares semelhantes. 

Monica separa três blocos para discussão: 

1) Por que é necessário salvar a indústria? Há realmente algo de especial na indústria? 

Segundo Gene Sperling, sim, isto é, há evidências para os EUA que o setor industrial 
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inova mais e, por isso, expande a fronteira tecnológica. E, com isso, a atividade de 

Research and Development (R&D) tem que estar a princípio mais perto da indústria e 

dos processos produtivos. 

Por outro lado, Magud e Sosa (2010), economistas do FMI, mostram que não há 

evidências de que a desindustrialização provocada por uma descoberta de recursos 

naturais e da apreciação cambial resultante disso tenha algo particularmente negativo 

com o crescimento econômico. Ou seja, uma desindustrialização causada por choque 

positivo nos termos de troca devido à um maná não tem  implicação negativa para o 

crescimento, com isso, proteger a indústria é uma opção do governo, cabe a nós 

discutirmos quais são as opções válidas. 

2) Brasil e EUA são indústrias hipermercado, ou seja, produzem uma gama de produtos 

ampla. Alemanha e Coréia têm indústrias mais especializadas. Parece que o modelo de 

indústria hipermercado está fadado ao fracasso. Considerando isso, cabe perguntar 

quais setores vale priorizar e como fazer isso. 

3) Analisando as escolhas do governo, temos que o Plano Brasil Maior – Parte II priorizou 

setores, mas manteve esse caráter hipermercado da indústria. Note também que os 

empréstimos do BNDES estão sendo crescentemente canalizados para os setores de 

comércio e serviço que estão investindo. 

Por fim, Monica apresenta duas provocações: 

1ª provocação: Se o debate mundial sobre a desindustrialização é uma forma de mascarar o 

protecionismo que os governos desejam fazer, então não adianta apenas criticar o plano 

anunciado pelo governo, parece mais apropriado apontar formas de melhorá-lo dentro das 

restrições existentes. 

2ª provocação: O imposto sobre faturamento é um estabilizador automático. O que ele pode 

ter de bom, dadas as seguintes restrições: Primeiro, não vai ter reforma tributária agora e, 

segundo, os investimentos em infraestrutura não se fazem na dimensão necessária. Por 

último, já há uma grande gama de impostos sobre valor adicionado. Por que atacar o imposto 

sobre o faturamento  em substituição ao imposto sobre a folha, ao invés de propor um 

imposto que possua uma alíquota para todos os setores sem beneficiar algum específico, dado 

que nosso modelo de indústria é o hipermercado? 

Apresentação Affonso Celso Pastore 

Pastore analisa o período em que a indústria brasileira parou de crescer. Considere um modelo 

com dois setores, semelhante ao que o Edmar Bacha apresentou, sendo um deles o setor de 

serviços que corresponde a 65% do PIB e é extremamente fechado ao comércio internacional e 

que emprega um terço da mão de obra do país. Em 2008, ocorreram várias mudanças 

relevantes. Primeiro, um crescimento mais acelerado dos termos de troca, que gerou uma 

pressão sobre a taxa de câmbio. Em segundo lugar, temos uma recessão nos EUA seguida por 

períodos de crescimento muito lento, como também uma recessão na Europa seguida por 

recessões sucessivas. Com isso, ocorreu uma tendência de inflação muito baixa nesses dois 

grupos de países, o que fez com que os preços dos manufaturados tivessem uma trajetória 

constante. Devido aos ganhos nos termos de troca, ao ingresso de capital e a mudanças na 

aversão ao risco dos investidores, o Real se valorizou. 
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Note que o setor da indústria tem um comportamento de price taker no mercado mundial. 

Apesar de a indústria brasileira não estar crescendo, o desemprego está no mínimo histórico, 

digamos, na NAIRU ou abaixo desta. Isso ocorre devido à demanda agregada alta que dá um 

peso maior para o setor de serviços, o que faz com que a economia fique próxima ao pleno 

emprego com salários crescentes. Outra questão importante é que a produtividade da 

indústria vem caindo, como mostram os dados do IPEA. Quando há um estímulo da demanda 

doméstica para fazer a indústria crescer, isso gera uma pressão no mercado de mão de obra, o 

que faz com que o custo unitário da indústria cresça. De 2009 para cá, temos que o custo 

unitário de mão de obra da indústria cresceu em torno de 15%. Isso levou a um deslocamento 

para cima do custo marginal industrial, porém, a indústria doméstica não consegue repassar o 

preço para o consumidor, devido à tendência mundial de estagnação dos preços dos 

manufaturados, com isso, a indústria não cresce. Por outro lado, o setor de serviços consegue 

se defender desses aumentos de custos. Quando há um estímulo de demanda, ocorre um 

aumento de preços relativos de non tradables contra tradables, o que acentua a valorização 

cambial, em termos reais, e o crescimento das importações líquidas. Note que o acréscimo das 

importações líquidas no Brasil entre 2009 e 2011, a preços correntes, foi em torno de 1,5%. 

Porém, se calcularmos a preços constantes, o que equivale a fazer uma correção pelos ganhos 

de relação de troca, esse aumento vai para cinco pontos percentuais do PIB, a maior parte foi 

de produtos industriais. 

Note que estímulos à demanda agregada não resolvem o problema, dado que o efeito será de 

maiores custos para a indústria e maior valorização cambial. A reação do governo a esse 

cenário é aumentar o protecionismo da indústria e produzir a desvalorização cambial 

artificialmente.  

Pastore afirma que é melhor separar o problema em duas partes. A primeira é tentar entender 

qual é a tendência de longo prazo, ou seja, existe de fato uma desindustrialização? A segunda 

questão é discutir o que está acontecendo no curto prazo, que está levando a reações de 

política que podem ter implicações relevantes no longo prazo. 

Discussão/Debate 

José Tavares lembra que ocorreu uma revolução tecnológica, nos últimos trinta anos, que 

criou um setor novo na economia, que é o de serviços. Por exemplo, o lucro da Google ano 

passado foi algo como 10 bilhões de dólares. Note que esse setor, que é difícil tratar como non 

tradable, tem todos os atributos que antes eram atribuídos à indústria, como a inovação. Além 

disso, redefiniu o modo de operação da indústria, através, por exemplo, da queda dos custos 

de transação. 

Rogério Werneck  apela para noções básicas da teoria de comércio internacional. O comércio 

é composto por bens tradables: produtos agropecuários, florestais, minerais (inclusive, 

petróleo) e industriais.  Por várias  razões, o Brasil é extremamente competitivo  na oferta dos 

três primeiros grupos de produtos. Desde o ano 2000 para cá, as exportações aumentaram de 

US$ 50 bilhões para US$ 250 bilhões e as importações acompanharam de perto esse  aumento. 

Diante desse  quadro, cabe a pergunta: o que vamos importar? Produtos agropecuários, 

produtos florestais, petróleo? Não. O que resta para importar são produtos manufaturados.  
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Isso significa, portanto, que a abertura da economia deve se traduzir, inexoravelmente, numa 

participação maior das importações na oferta interna de produtos industriais. São as dores da 

abertura. E é muito difícil se opor a esse processo. O que pode ser feito é reduzir o custo Brasil 

e a carga tributária. Mas não é bem isso que o governo tem em mente.  

Filipe Campante chama a atenção para as diferenças entre o debate que se aplica ao mundo e 

o que se aplica Brasil. Para o primeiro caso, podemos considerar um modelo simples onde a 

produção industrial depende da distância do mercado, devido a custos de transporte, por 

exemplo. Como a maior parte da população mundial se encontra na Ásia, isso justifica a grande 

concentração de indústrias naquele continente. No Brasil, há uma coisa a mais. Considerando a 

comparação entre Listianos e Smithianos feita pelo Samuel Pessoa, Filipe adiciona que os 

economistas listianos de Harvard, como Haussman e Rodrik, diagnosticam o caso do Brasil 

como uma “doença brasileira”, como foi apontado pelo Edmar Bacha na sua apresentação. 

Com isso, talvez o governo brasileiro seja mais listiano do que os próprios listianos originais. 

Pedro Cavalcanti Ferreira afirma que a desindustrialização é um processo secular, como 

mostra a evidência empírica. O mesmo irá ocorrer com o Brasil. Um ponto a se considerar é 

que a indústria brasileira já é muito protegida, através de tarifas e a exigência de componentes 

nacionais. Dessa forma, mais do que uma opção listiana, a política industrial é uma opção 

ideológica, ou seja, acreditam que a indústria seja uma parte importante para o 

desenvolvimento do país. O que falta no debate é qual o impacto de bem estar dessas políticas 

industriais. Pedro concorda com as ideias apresentadas por José Tavares e enfatiza que a 

inovação não se encontra na indústria, mas sim em setores como TI e genética. Para lidar com 

isso, é preciso aumentar o número de patentes, por exemplo, que ficou parado nos últimos 

anos. 

Francisco Lopes acredita que a medida de participação da indústria no PIB é realmente 

questionável, em grande parte porque até os anos 1970 não havia contabilização do setor de 

serviços no PIB. Com isso, a queda da participação da indústria pode ser, em parte, puramente 

um efeito estatístico. 

No entanto, a reclamação do setor industrial não é relacionada a essa possível queda, mas ao 

aumento do coeficiente de importação na indústria (de 10% para 30-40%). O percentual do 

consumo aparente de importados em diversos setores industriais aumentou muito, em 

especial nos setores automobilístico, siderúrgico, metalmecânico. Se estivermos abrindo 

economia, é natural o aumento do consumo aparente de importados, como ressaltou Rogério 

Werneck. O problema é a “doença sueca”: pensarmos que o Brasil é a Suécia e que, se o 

câmbio é flutuante e temos uma taxa de câmbio que impede atividade industrial, não há 

problema. O erro neste argumento é que se há uma situação macroeconômica onde câmbio e 

taxa de juros estão incorretos, isso pode inviabilizar a atividade industrial no presente e, uma 

vez que solucionarmos estes problemas no futuro, a indústria  não estará lá e não retorna 

imediatamente. 

Beny Parnes diz que a decisão da China de urbanizar o país, fim para o qual a industrialização é 

um meio necessário, levou à escolha de um modelo export-led. Com a crise global e seus 

mercados principais se retraindo, o país se volta para os emergentes. No entanto, concorda 
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que isso não é algo conjuntural, mas que essa redução da participação da indústria nessas 

economias parece inexorável.  

Politicamente, a reação dos demais países de se fechar ao comércio em função da emergência 

da China é excelente para determinados grupos, que extraem enormes rents com o 

fechamento das economias. Portanto, fechamento deve permanecer, causando distorções 

cada vez maiores na economia e afetando ainda mais a produtividade no Brasil, que já se 

encontra estagnada. 

Gustavo Franco acredita que há uma certa ausência de trabalhos empíricos recentes sobre 

comércio e produtividade, vantagens comparativas. Um exemplo é a influência de propriedade 

estrangeira sobre produtividade. Estudos confirmam fenômenos de learning-by-doing, 

vantagens de escala, etc. Mas a literatura afirma que proteção funciona se for temporária e se 

a evolução da fronteira tecnológica for menos rápida que o aprendizado (erro claro na Lei de 

Informática do Brasil). O problema da indústria nascente é similar ao problema de moral 

hazard nos bancos, para alinhar incentivos: se são dados benefícios, é necessário que haja 

monitoramento de performance. 

Outro fato sobre investimento direto é que de 1995-2010 a participação no valor adicionado 

nacional pelas empresas estrangeiras passa de 17% para 52%: uma enorme desnacionalização 

da indústria e que não levantou a mesma oposição que parece haver no caso da 

desindustrialização. Esta é a mesma característica da substituição de importações realizada 

pelo Brasil anteriormente. 

Isso nos incita a pensar em modelos nos quais o comércio internacional só ocorre intrafirmas, 

não apenas intraindustrial. Se é assim, todos os preços são preços de transferência e a mesma 

empresa apenas realoca produção, logo taxas de câmbio são neutras e menos importantes na 

decisão de onde produzir. Nesse modelo de mesma empresa em toda parte, o choque não é 

um “choque de maná” como no modelo do Bacha, mas a descoberta de um novo planeta, 

oferecendo uma nova locação para produzir de maneira mais eficiente, o que complexifica as 

análises. 

André Lara Resende afirma que uma pergunta central é de onde vem o apelo da 

desindustrialização: seria apenas  uma nova roupagem do velho argumento protecionista? 

Como é um fenômeno global, é difícil acreditar nisso ou que seja somente um lobby setorial. 

O discurso do Gene Sperling é esclarecedor porque não tem grande substância em seus 

argumentos, sobretudo o de que é a atividade industrial que gera inovação tecnológica, o que 

parece muito anacrônico. 

Rogério Wernerck diz que a emergência da China explica em grande parte o problema, 

porque, hoje, o mundo inteiro adota o mesmo discurso protecionista. 

João Manoel Pinho de Mello afirma que sabemos que não é possível ter vantagem 

comparativa em todas as indústrias, mas o governo força esse movimento. Deveríamos 

portanto fazer uma conta de bem-estar entre os modelos de autarquia e economia aberta. O 

que parece é que o mundo inteiro parece querer a solução de autarquia, então nossa 

contribuição talvez seja mostrar que a solução aberta é melhor. 
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Edmar Bacha analisa o ponto de Pastore e Samuel através do modelo monetário de curto 

prazo. Segundo Pastore e Samuel o problema não foi gerado pela variação dos termos de 

troca, mas sim pela expansão da demanda doméstica induzida pelo aumento de crédito. Bacha 

aponta que essa tese só se sustenta se houver um suposto de que o “maná” não foram as 

commodities, mas a entrada de capitais autônomos. Caso contrário, faltaria financiamento 

externo para a desindustrialização. O ponto fica mais consistente se a origem do problema foi 

não uma expansão do crédito doméstico, mas uma mudança das preferências dos 

consumidores (devido à emergência da nova classe média) na direção de produtos locais.  

Samuel Pessoa acredita que a preferência por indústria, além de ser causada pela economia 

política, ocorre também por motivos ideológicos. As pessoas, do senso comum até os atuais 

formuladores de política econômica, acreditam que indústria é algo intrinsecamente bom. 

Em resposta ao João Manoel afirma que a escolha do modelo industrial não é entre autarquia 

ou abertura comercial, mas aberto com política industrial e aberto sem política. Avalia que o 

modelo adotado pela gestão atual é abertura com diversas políticas contrárias à tendência de 

desindustrialização. Conclui então que o desafio dos demais agentes do debate econômico é 

tentar descobrir a maneira mais eficiente de fazer essa política. 

Por último, diz que é possível que o problema diminua, pois a desindustrialização está 

associada a um déficit em transações correntes. Como esse déficit tem um limite, pode ser que 

a indústria fique estagnada por algum tempo e, após um ajuste, o déficit em transações 

correntes pare de cair e daí temos o fim de dois manás: um associado aos termos de troca, 

pois talvez se reverta a tendência de valorização das exportações, e outro ligado ao fim da 

queda do risco Brasil após anos de estabilidade macroeconômica.  Daí a indústria pode voltar a 

crescer junto com o PIB a partir de um patamar menor. 

José Tavares primeiro questiona o motivo de setores industriais que foram bem-sucedidos 

com a abertura comercial não se manifestarem a favor da abertura, mas se aliarem aos demais 

setores que defendem a depreciação do câmbio. Cita exemplos da indústria alimentícia e de 

cosméticos que, com os avanços trazidos pela abertura, hoje se encontram na fronteira 

tecnológica. 

Depois comenta sobre o processo de abertura comercial do Brasil. Enquanto em outras 

economias que eram fechadas, como Austrália, China e Índia, a abertura foi um processo 

gradual, no Brasil ocorreu um movimento abrupto, no governo Collor. Uma evidência nesse 

sentido é a reforma tarifária. Normalmente os países que estão se abrindo comercialmente 

vão aperfeiçoando a estrutura tarifária ao longo do tempo, já o Brasil fez a reforma com o 

Collor e com a TEC e depois o tema não foi mais abordado como deveria. Nota-se a ineficiência 

da TEC quando se observa que o Brasil é um dos únicos países a aplicar tarifas de importação 

sobre bens intermediários e bens de capital. Talvez a causa dessa distorção seja a força do 

lobby das indústrias automotiva, química, siderúrgica e de bens de capital. 

Também questiona a complacência dos brasileiros em relação aos altos impostos de 

importação. Em especial, comenta sobre os altos valores e baixa qualidade dos automóveis no 

mercado doméstico em comparação com o mercado internacional. Enfim, diz que há um lado 
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de economia política que vale a pena explorar para tentar explicar o motivo dos brasileiros 

serem tão acomodados e não se manifestarem contra as altas tarifas. 

Rogério Werneck afirma que realmente está ocorrendo um aumento da participação da 

importação no consumo aparente. Porém, acredita que esse fato não é alarmante, pois, após o 

ajuste ligado à abertura comercial, a indústria voltará a crescer. 

Mansueto Almeida diz que a política industrial adotada no Japão e na Coréia do Sul no final 

dos anos 70 e início dos anos 80 não deve ser seguida. Nesses países o Estado tinha um papel 

extremamente intervencionista e dirigia o investimento dos empresários, mas no Brasil os 

empreendedores não estão dispostos a dar esse poder ao governo. 

A literatura recente trata política industrial sob a perspectiva de provisão de bens públicos. Por 

exemplo, o auxílio que o governo dá aos produtores interessados em atender as normas para 

exportação de frutas. No Nordeste temos também a melhoria da infraestrutura pelos governos 

estaduais que ajudou a desenvolver o turismo na região. 

Brasil tem que procurar políticas menos distorcivas e avaliar seus resultados. A Lei da 

Informática instituída em 1991 previa avaliações bianuais, mas a primeira avaliação saiu 

apenas em 2007 e, devido ao mau desempenho, os resultados não foram divulgados. Outro 

problema é que a política de favorecimento de setores não tem restrição orçamentária, o 

financiamento das políticas se dá através de emissão de dívidas e BNDES. Assim, a sociedade 

não conhece o custo das políticas industriais e as decisões tomadas geralmente são erradas. A 

Embraer sempre é mencionada como exemplo a ser seguido, mas sua ascensão levou 20 anos 

e custou muito dinheiro, ou seja, não é um modelo replicável. 

 

 

 


