
 



PERGUNTA: 

Qual o balanço inicial que você faz 

do governo Dilma? 

 

Com as medidas que está 

tomando, vai evitar a crise no 

Brasil?  



A DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA 

BRASILERA EM 2012 

. 

Em 2011 a economia brasileira embicou para baixo. De um 
crescimento de 7,5% do PIB em 2010, caiu para 2,7% em 2011, 
segundo estimativas oficiais. 
 
Pior que isso, a indústria de transformação saiu de um 
crescimento de 10,5% em 2010, está estagnada, e patinou em 
torno de zero no ano passado. 
 
Essa desaceleração da economia brasileira é parte da queda da 
economia internacional que está estagnada, com possibilidade de 
ir a uma nova recessão. 
 
A Europa está em recessão, os Estados Unidos com crescimento 
débil e os países pobres já estão desacelerando suas  economias. 



CRESCIMENTO BAIXO DESDE 1980 

. 

Fonte: IBGE 2011 

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011

Média cresc. PIB 6,1% 8,6% 1,5% 2,5% 3,9% 2,7%
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Além da conjuntura imediata de desaceleração, crescimento do Brasil, desde 1980, é débil. 
 
Isto se deve a elementos estruturais, específicos da economia brasileira, que estão minando o 
crescimento e gerando uma indústria voltada para produção de minério, alimentos e energia 
renovável, relegando a um segundo plano a indústria de transformação. 
 



 

  
 
 

 

 

 

 

Problemas estruturais do 

Brasil que afetam a indústria 

brasileira 



BURGUESIA ESPECULA MUITO E 

INVESTE POUCO NA PRODUÇÃO 

 

  
 
 

 

 

 

 

No Brasil, é mais vantagem apostar na ciranda financeira da Dívida. Somente pagando o serviço desta 
dívida, que em 30 de junho de 2012 estava em R$ 3,5 trilhões de reais , o Brasil gastou no primeiro 
semestre de 2012 R$ 383 bilhões de serviço da dívida. Paga R$ 2,1 bilhões por dia! 
 
Esta estrutura econômica, baseada nos juros mais altos do mundo, serve para enriquecer banqueiros 
e atrair o capital internacional e com isso mover toda a roda da economia. Porém, esta economia 
“rentista” impede o crescimento econômico do Brasil nos moldes da China. 

Pagamos R$ 13 trilhões de reais e a dívida continua crescendo como uma bola de neve, 
ameaçando todo o crescimento do país. 



CRESCIMENTO NO PERÍODO DO 

LULA SE DEU NO “FIADO” 

 

  
 
 

 

 

 

 

 
 

Crescimento Governo Lula base no crédito: cada um dos 192 milhões de brasileiros deve R$ 
3.724,00.  
 
Agora temos, segundo dados do IBGE do gráfico acima, cerca de 40 a 50 milhões de 
brasileiros superendividados. 
 
Segundo o BIS, o crescimento médio ao ano do crédito no Brasil é 3 vezes maior que o 
crescimento do PIB, significa que as dívidas crescem 3 vezes mais que a riqueza produzida.  
 



IMPORTAÇÃO DAS MULTINACIONAIS 

ACENTUA DESACELERAÇÃO 

Total produtos manufaturados na indústria, o prejuízo com importações foi de US$ 92,4 bilhões de 
dólares. 
 
Em 2011 importamos 858 mil veículos, a produção de uma GM e Ford, juntas, no Brasil, em 2011. 
Nas autopeças, a importação chegou a U$ 4,6 bilhões de dólares em 2011. 
 
Estas importações, se fossem fabricadas no Brasil, geraria 500 mil empregos mais na indústria. São as 
multinacionais estão quebrando a indústria brasileira. Se o valor destas importações fosse 
investido no Brasil, teríamos um crescimento próximo da China. 

Automóveis e 
Autopeças

Aeronaves e 
peças

Laminados de 
Ferro/Aço

Eletroeletrônico
Máquinas e 

Equipamentos
Total de 

Manufaturados

Exportação 8.356 4.340 2.009 7.935 11.901 92.290

Importação 18.208 2.515 2.435 39.528 29.780 184.756

Saldo -9.850 1.824 -425 -31.592 -17.879 -92.465
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Exportações e importações por setor industrial – ano 2011 – em US$ BI



BRASIL ESTÁ RETORNANDO A 

ECONOMIA DE CUNHO COLONIAL 

 

  
 
 

 

 

 

 

Na nova ordem neoliberal do mundo, que vem desde 1990, o Brasil tem uma nova 
localização: produtor de matérias primas para o mercado mundial e produtor de 
bens duráveis para exportação para a América Latina e seu próprio mercado interno. 
 
O capital internacional privilegiou o setor primário, com pesados investimentos, 
gerando um crescimento anual acima de dois dígitos.  
 
Apenas seis grupos de produtos – minério de ferro, petróleo bruto, complexo de 
soja, carne, açúcar e café - representaram 47% do valor exportado pelo Brasil em 
2011. 
 
A Vale, sozinha, vendeu U$ 34 bilhões de dólares em minérios no ano de 2011, 
representando 13,5% de todas as exportações brasileiras.  
 
Enquanto isso, a indústria de transformação tem que enfrentar a concorrência da 
produção chinesa, de alta tecnologia e baixos salários, patrocinada pelas grandes 
multinacionais, que transformaram a China em “fábrica do mundo” nos últimos 20 
anos. 



BRASIL ESTÁ RETORNANDO A 

ECONOMIA DE CUNHO COLONIAL 

 

  
 
 

 

 

 

 

A mesma “mão invisível do mercado” que moldou a China “moderna” está 
transformando o Brasil em “celeiro do mundo”. 

Devido a esse fenômeno, estamos importando trilhos de trem, sendo um dos maiores produtores de 
minério de ferro, feijão preto, sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo e até bíblias 
em português estamos importando. Nem falar das máquinas e equipamentos, assim como produtos 
eletroeletrônicos. Estamos importando gasolina caríssima, enquanto exportamos óleo cru do pré-sal. 



BRASIL ESTÁ RETORNANDO A 

ECONOMIA DE CUNHO COLONIAL 

 

  
 
 

 

 

 

 

Veja a queda relativa da indústria de transformação brasileira: 

Neste primeiro semestre de 2012 já apareceram os primeiros sinais de que essa economia 
primária tá se esgotando: se iniciou a queda das exportações de minério para a China e os 
preços estão caindo: isso já afetou os lucros da Vale, que caíram pela metade este ano e a 
balança comercial brasileira, cujo superávit está em queda. 

Nem sempre foi assim: 
em 1986 chegamos ao 
auge de uma indústria 
diversificada que 
produzia desde aviões 
até armas pesadas, 
alimentos e carros, 
máquinas e trens e cuja 
base era estatal. 



INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

CHORA LÁGRIMAS DE CROCODILO 

 

  
 
 

 

 

 

 

Querem ganhar a mesma fortuna que ganham a Vale e a 
Petrobras. Este é o verdadeiro motivo que está revoltando os 
setores da indústria de transformação: o setor primário 
exportador e os bancos estão carregando o grosso do lucro. 
 
Porém, como não conseguem o grau de competitividade que 
tem a mineração e o agronegócio eles querem 
“compensações” do governo: redução de impostos, incentivos 
fiscais, rebaixamento de salários (flexibilização da mão de 
obra) para retomar os lucros a patamares anteriores. 
 
Nisso, eles sabem que podem contar com o governo 
prestativo tanto da Dilma, quanto foi do Lula. 
 
 



QUEM NÃO CHORA, NÃO MAMA! 

. 

Se desoneração e redução de impostos não é suficiente 

para retomar crescimento econômico, é suficiente para 

salvar o ano da grande patronal. 



QUANTO CUSTA A DESONERAÇÃO 

DA FOLHA E A REDUÇÃO DE IPI? 

 

  
 
 

 

 

 

 

Estimativa do Governo é que deixará de arrecadar com IPI das 
montadoras, cerca de US$ 1,1 bilhão de dólares, se redução 
permanecer até dezembro. 
 
Segundo declaração de Mantega no jornal O Estado de São Paulo, de 18 
de agosto de 2012, “O governo tem feito várias desonerações em 2012, 
que somarão R$ 45 bilhões até o final do ano”. 
 
Por exemplo, só pegando a Embraer, que foi favorecida com a 
desoneração da folha de pagamentos, ela ganhará em 2012 cerca de R$ 
238 milhões de reais. 



A SAÍDA DA PATRONAL 

PARA A CRISE DA INDÚSTRIA 

 

  
 
 

 

 

 

 

As medidas são basicamente duas: diminuir o custo 

da mão de obra (aumentando a exploração da 

classe trabalhadora, demitindo „excedente‟) e 

diminuição dos impostos. 

 

Retirando a demissão, que o governo não vê com 

bons olhos, mas termina aceitando, como 

mostrou agora a GM e a Embraer em 2009,  o 

plano do governo é o mesmo da patronal. 

 

Nenhuma das duas medidas resolve a crise da indústria 

brasileira e sua desnacionalização. 



A SAÍDA DOS TRABALHADORES EM 

DEFESA DA INDÚSTRIA NACIONAL, DO 

EMPREGO E DA RENDA 

 

  
 
 

 

 

 

 

Somente medidas de fundo podem recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento econômico, 
que foi interrompido pelas privatizações e desnacionalização da economia brasileira. 
 
1. Suspensão do Pagamento da Dívida Interna e Externa do Brasil.  
 
2. Estatização do Sistema Financeiro. 
 
3. Taxação pesada do capital estrangeiro especulativo que está parasitando a economia brasileira.  
 
4. Cobrança de um imposto progressivo sobre os lucros das multinacionais instaladas no Brasil. Proibição da 
remessa de lucros e obrigação de reinvestir 100% dos lucros no país por 10 anos. Caso as multinacionais recusem 
estas medidas, proceder com a Nacionalização e Estatização das grandes multinacionais instaladas no país.  
 
5. A reestatização das empresas privatizadas (mineração, siderurgia, eletricidade, telefonia, aviação, águas), 
incluindo Petrobras 100% estatal. 
 
6. Garantir uma forte taxação sobre as importações de produtos que são fabricados no Brasil.  
 
7. A criação de um polo industrial, estatal, articulado entre mineração, siderurgia, metalurgia, máquinas, telefonia, 
energia, infraestrutura, construção pesada e agronegócio, para ordenar a economia do país na construção de casas, 
escolas, hospitais, saneamento, transportes públicos metroferroviários e alimentação para a população trabalhadora.  
 

Em suma, a Nacionalização das multinacionais e a Reestatização das empresas privatizadas e um 
amplo plano de desenvolvimento industrial do país só é possível com a ruptura com o sistema 
imperialismo e capitalista, que domina a economia do nosso país.  


