Existe futuro para a indústria?
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ٟ ECONOMISTA E SÓCIO DA MB ASSOCIADOS.
O Brasil deixou de acompanhar o crescimento global desde 1980. Esse
distanciamento se acentuou depois do novo milênio e, em particular, após 2010: nesse
período, o PIB global cresceu 31%, enquanto o nosso mal se moveu, expandindo-se até
o ano passado pífios 2% na última década.
A pandemia aumentará essa diferença, pois, na estimativa do FMI, o
crescimento mundial deste ano será robusto, de 5,5%, e, para o Brasil, de 3,6%. A
expectativa da MB é de um crescimento mais fraco, de apenas 2,6%. O cenário está
desolador, com recrudescimento da covid, falta de vacinas, recorrentes restrições à
mobilidade, piora generalizada nas expectativas, enfraquecimento do mercado de
trabalho, fortes pressões inflacionárias e consequente elevação de juros e forte
incerteza fiscal. Todos esses elementos dominam completamente a situação, ao
contrário do mundo de fantasia que se vive em Brasília.
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 desaceleração 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.
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).
Expandem-se cada vez mais a produção de novos energéticos, alimentos e materiais, a
partir das matérias-primas agrícolas, gerando uma produção industrial sustentável e
biodegradável.
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Será possível voltar a crescer sem a participação intensa da indústria? Não
creio. Boa parte do progresso tecnológico ainda ocorre no setor. O Brasil ainda não
tem maturidade nem massa crítica em ciência e inovação para ser um gerador de
tecnologias, de forma a viabilizar a criação de valor sem indústria.
Como, então, explicar sua queda sistemática? Por que o setor agroindustrial
tem sustentabilidade em seu crescimento? Existe alguma lição que se possa extrair
para a indústria?
Boa parte das análises produzidas pelas lideranças industriais coloca
exclusivamente no ambiente externo (o “custo Brasil”) a razão fundamental da perda
de dinamismo. Estará aí toda a verdade?
Estamos no momento em que é imperioso debater valores e elementos das
estratégias das indústrias para refletirmos a respeito de ações e políticas que possam
alavancar seu desenvolvimento.
Junto com João Fernando Gomes de Oliveira, elaboramos um pequeno texto no
qual, sob o título desta coluna, buscamos resumir nossa visão sobre como chegamos
até aqui e o que deveria ser incorporado na formulação de bases para uma nova fase
do setor.
Tendo isso como ponto de partida, combinamos com Marcos Lisboa e o Insper
a realização de um webinar no dia 6 de abril, quando analisaremos também casos
bem-sucedidos, que podem iluminar caminhos futuros. Participarão adicionalmente do
evento João Paulo Gualberto da Silva, diretor superintendente da WEG Energia,
Eduardo Augusto Ayrosa Galvão Ribeiro, presidente da Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração (CBMM), e Paulo Hartung, presidente executivo da Indústria
Brasileira

de

Árvores.

(www.insper.edu.br/agenda-deeventos/existe-futuro-para-

industria)
Consolidou-se a percepção de que a escassez de vacinas e a piora na situação
da pandemia irão reduzir o crescimento esperado para o ano, levando muitos analistas
a diminuir as projeções feitas em janeiro.
Embora não tenhamos alterado nossa previsão de crescimento (2,6%),
elevamos a do IPCA para 5%.
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Em consequência, agiu bem o Banco Central ao iniciar a normalização da
política monetária nesta semana, embora tenha demorado para perceber que a
pressão inflacionária é mesmo forte e tem de ser enfrentada.
Será possível voltar a crescer sem a participação intensa da indústria?
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