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Artigos
COMO SERIA O BRASIL REPRIMARIZADO?    
Ana Paula Santana

Queimadas na Amazônia e no Pantanal. Crise hí-
drica. Frio intenso. Pluma de fuligem. Rompimentos 
de barragens. Insegurança alimentar. Desemprego. 
Estes são termos que fazem parte do nosso cotidiano, 
e, para além dos problemas climáticos que vivemos 
mundialmente, o Brasil passa por uma situação parti-
cular. A reprimarização da economia traz consigo pro-
blemas ambientais e um rebaixamento nas condições 
de vida da população brasileira. 

A reprimarização é o fenômeno que ocorre quan-
do há mais exportação de produtos primários em de-
trimento dos produtos industrializados, isso quando 
as exportações já haviam atingido comportamento 
inverso de forma consistente em período anterior. 
Quando um país deixa de exportar, relativamente, 
mais bens industriais do que primários, comumente 
representados por commodities agrícolas e minerais, 
temos a reprimarização. Vamos mostrar a seguir que 
este é o caso do Brasil.

Neste artigo, faremos um exercício para visua-
lizar como seria o Brasil caso totalmente desindus-
trializado. Antes disso, retomaremos aspectos que 
comprovam a desindustrialização relativa do país 
e a especialização em produtos primários. O Brasil 
teve um salto da indústria primária, isto é, de recur-
sos naturais e de baixa tecnologia, desde o ano 2000. 
Salto este que não consegue alavancar o conjunto 
da economia, muito pelo contrário, o que vemos é a 
tendência de desenvolvimento de forças produtivas 
que se traduzem em forças destrutivas, como assi-
nalava Marx. A agroindústria, do modo como está 
sendo implementada, significa retrocesso, destrói o 
meio ambiente e não gera emprego e renda para a 
população. 

Será possível uma população de quase 220 milhões 
de pessoas, das quais 84% se encontram nas grandes 
cidades, sobreviver com a indústria primarizada? Es-
tas e outras questões serão problematizadas ao longo 
deste artigo. 

A especialização em produtos primários e a desindustrialização 
do Brasil

As três maiores empresas do Brasil (Petrobrás, JBS 
e Vale) já dão a mostra da nova localização do Brasil 
no mundo: estas três empresas são líderes mundiais 
na sua área, sendo a Petrobrás a empresa petrolífera 
mais rentável do mundo, a JBS é o maior frigorífico 
do mundo e a Vale é a maior exportadora de minério 
de ferro do mundo. O que elas têm em comum: são 
produtoras de commodities para exportação e foram 
incorporadas como maiores empresas do mundo nos 
seus setores, incentivadas, pelo capital internacional, 
a ocupar os primeiros lugares no comércio mundial 
destas mercadorias. No caso da Petrobrás, a empresa 
foi praticamente obrigada a se tornar grande exporta-
dora de óleo cru. Todas as próximas sete maiores são 
também empresas ligadas ao ramo de produtos primá-
rios: Raízen, Petrobrás Distribuidora, Ultrapar, Cosan, 
Carrefour, Pão de Açúcar e Ambev.

Assim, o Brasil se tornou o segundo maior produ-
tor de alimentos do mundo, podendo se converter no 
primeiro já em 2022:

posição produto % em relação ao total mundial

1º soja 50,8%

1º café 22,4%

1º grãos 22,2%

1º aves 18,1%

2º milho 17,8%

2º açúcar 15,7%

2º algodão 14,3%

3º carne bovina 11,7%

2º carne total 10,5%

6º silvicultura 5,4%

9º carne suína 3,3%

9º frutas 2,3%

Fonte: FAOSTAT e Embrapa
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Como causa e consequência desse fenômeno, das 1.000 maiores empresas do Brasil, apenas 83 são do ramo 
produtivo de alta e média complexidade. 46 

A tabela abaixo mostra essa especialização do Brasil e a queda da indústria de transformação em relação aos 
países semicoloniais e ao mundo:

46.  As 1.000 maiores do Valor Econômico, outubro de 2020.

indicador ano/período Brasil países em desenvolvimento mundo

PIB - crescimento anual real (%), US$ 2015
2005-2010 4,28% 6,66% 2,51%

2010-2019* 0,03% 4,77% 2,92%

Valor adicionado da indústria de transformação (VTI) - cresc. Anual real (%)
2005-2010 1,64% 8,18% 2,63%

2010-2019* -3,47% 5,29% 3,30%

VTI per capita a US$ constantes 2015
2005-2010 1.024,86 512,10 1.332,03

2010-2019* 781,81 1.025,87 1.796,21

Parcela do VTI no PIB (%) a US$ constantes 2015
2005-2010 14,26% 17,92% 15,47%

2010-2019* 10,76% 20,56% 16,47%

Parcela do VTI do Brasil no VTI do grupo (%) a US$ constantes 2015
2005-2010 - 7,04% 2,19%

2010-2019* - 2,53% 1,19%

Fonte: UNIDO - setembro de 2020 - * estimado

Por este quadro, pode-se ver que o peso da indús-
tria de transformação do Brasil em relação ao seu PIB 
caiu de 14,2% para 10,7% entre 2005 e 2019 enquanto 
os outros países semicoloniais subiram de 17,9% para 
20,5% no mesmo período. Isto quer dizer que, enquan-
to esses países, puxado pela China, Índia e México, se 
industrializavam, o Brasil retrocedia.

Mais expressivo ainda é que, enquanto o valor adi-
cionado da indústria de transformação retrocedeu 
-3,4%, no Brasil, ele subiu 5% entre 2010 e 2019 nos 
países periféricos. Da mesma forma, a produção per 
capita dessa indústria caiu no Brasil de US$ 1.024 dó-
lares para US$ 781 dólares, enquanto, nos outros paí-
ses semicoloniais, dobrou, passando de US$ 512 dóla-
res para US$ 1.025 dólares.

Pode-se pensar que isso é uma fatalidade eco-
nômica, que ocorre naturalmente. Mas não é as-
sim: trata-se de decisões políticas e econômicas que 
obrigaram os países a irem se ordenando dentro do 
sistema mundial de Estados: por exemplo, o governo 

Bolsonaro, por meio do Comando do Exército, deci-
diu facilitar a entrada de empresas estrangeiras de 
armas em detrimento da Taurus, empresa de capital 
nacional. Isso levou o dono da Taurus a afirmar à 
Folha de S. Paulo: “É um absurdo hoje as empresas 
brasileiras terem que sair do país para poderem 
vender para o Brasil, que é o que está acontecen-
do com a Taurus.” O pior não é isso. Nada justifica 
essa decisão, a não ser uma subserviência colonial 
aos Estados Unidos, pois o Exército brasileiro tem 
uma fábrica de armas, a Imbel, que exporta pistolas 
para o exército norte-americano! O mesmo processo 
está ocorrendo com a fabricação de trens, afinal, a 
importação de trens da Coreia do Sul ou da França 
paga menos imposto que um trem fabricado aqui no 
Brasil. 

Existe uma “mão invisível” empurrando o Brasil 
ladeira abaixo!

Esta é a explicação para esta queda em longo prazo 
para a indústria brasileira:

Indicadores do Brasil em comparação ao mundo e ao grupo de países em desenvolvimento e emergentes
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Manufatura (% do PIB do Brasil) a preços correntes e constantes, 1948 a 2020

1948   1951  1954  1957  1960  1963  1966  1969  1972  1975   1978  1981 1984  1987  1990  1993  1996  1999  2002  2005  2008  2011  2014  2017  2020 
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Manufatura (% do PIB) - Preço corrente

Manufatura (% do PIB) a preços de 2015

Fonte: IBGE (contas nacionais) e MORCEIRO, P.C. Influência metodológica na desindustrialização brasileira. Revista de Economia Política, 2021 (forthcoming).

Essa curva ascendente de 1948, donde a indústria 
de transformação arrancou de 16% do PIB, até 1987, 
que chegou ao ápice com 27%, demonstrou o período 
de industrialização e urbanização do Brasil, com um 
desenvolvimento sustentado, que levou o Brasil a estar 
entre as 6 primeiras nações mais industrializadas do 
planeta. A partir daí iniciou uma grande queda, levan-
do a indústria de transformação a representar apenas 
10% do PIB do país.

No que diz respeito ao peso da indústria brasileira na 
indústria mundial, o Brasil passou de 2,9% do total mun-

dial em 1970 para 6,4% em 1980. A partir daí, o Brasil vai 
descendo a ladeira e, no final dos anos 80, com a aplica-
ção do neoliberalismo, caiu para 2,2% da indústria mun-
dial. Em 2019, tinha caído para míseros 1,1%. A China, ao 
contrário do Brasil, chegou em 2019 com sua indústria 
de transformação representando 29,7% da indústria 
mundial, 15 vezes maior que a indústria brasileira.

Em 1980, o Brasil tinha um grau de industrializa-
ção maior que a média mundial, e, a partir da aplica-
ção do neoliberalismo, a indústria do Brasil despencou 
ladeira abaixo:

Manufatura (% do PIB do Brasil) a preços de 2015: Mundo x Brasil, 1970-2020

1970   1972  1974   1976  1978   1980  1982   1984   1986   1988  1990   1992  1994   1996  1998   2000  2002   2004   2006  2008  2010   2012   2014  2016   2018   2020

22

20

18

16

14

12

10

Mundo

Brasil

Fonte: ONU, UNIDOe IBGE. Elaboração Paulo Morceiro
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Essa queda tem uma característica específica: du-
rante a aplicação do neoliberalismo no país, o “mer-
cado” incentivou as empresas de baixa e média tecno-
logias (empresas industriais ligadas ao agronegócio, 
alimentos, bebidas etc) e inibiu o crescimento da in-
dústria de alta e média tecnologia, impossibilitadas de 
competir com a indústria chinesa. Assim, tivemos a 
quebra de 36.600 fábricas entre 2015 e 2020, de acor-
do com a Confederação Nacional do Comércio de Bens 
e Serviços e Turismo (CNC). 

O Brasil teve um salto no crescimento da indústria 
primária, de recursos naturais e de baixa tecnologia, 
chegando a 75% do total, enquanto a indústria de alta 
e média tecnologia caiu para 22%. Perdemos o bonde 
da indústria 3.0 (informática e eletrônica), que mi-
grou para Coreia do Sul, Ásia, México etc. Hoje, 90% 
dos semicondutores usados no Brasil são importados, 
causando dependência para produção em solo na-
cional. E agora, perdemos o bonde da indústria 4.0, 
passando a ser um país somente consumidor dessa 
indústria. 

O fechamento generalizado de indústrias eviden-
cia que a aplicação do neoliberalismo deu uma dinâ-
mica de estagnação do país, que, por sua vez, já dura 
30 anos. A indústria de transformação é o setor que 
cria riquezas e ao mesmo tempo é o setor que espalha 
o crescimento e o desenvolvimento do país. Ao promo-
ver a desindustrialização do país, a burguesia nacio-
nal, submissa ao capital internacional, deu um tiro no 
próprio pé. Mostraremos, mais adiante, como a políti-
ca de favorecimento da agroindústria para exportação 
significa retrocesso e barbárie.

Crescimento da agroindústria vem acompanhado de destruição
Enquanto o setor do agronegócio cresceu a uma 

média de 3,5% ao ano, o país cresceu 0,1%, isto é, es-
tagnou, e a indústria de transformação retrocedeu 
1,6% ao ano. Por maior que sejam as receitas com a pro-
dução de grãos e culturas perenes, o agronegócio não 
consegue alavancar o conjunto da economia.

O crescimento desse setor vem acompanhado ne-
cessariamente de destruição. Marx já afirmava: “todo 
progresso feito na agricultura capitalista não é ape-
nas progresso na arte de esgotar o trabalhador, mas 
também na arte de esgotar a terra e cada passo que é 
dado para intensificar sua fertilidade dentro de um 
período determinado, é, ao mesmo tempo, um passo 
dado no esgotamento das fontes perenes que alimen-
tam a dita fertilidade. (...) Portanto, a produção capi-
talista só sabe desenvolver a técnica e a combinação 
do processo social de produção ao mesmo tempo em 

que solapa as duas fontes originais de toda a riqueza: 
a terra e o homem.” (O Capital vol. I, quarta seção, 
cap. XIII).

Mesmo havendo aqueles que dizem que é neces-
sário separar a agroindústria sustentável daquela 
que destrói os recursos naturais, mostraremos, a 
seguir, alguns fatos que comprovam o poder des-
trutivo desse setor. As falas de representantes do 
agronegócio sustentam abertamente que a floresta 
é um empecilho para os seus projetos. O presidente 
da Federação da Agricultura do Acre disse recente-
mente que “o Acre tem as melhores terras, só com 
um problema, tem uma floresta em cima”. Essa fala é 
um importante indício para pensarmos como seria o 
Brasil reprimarizado.

Não é aleatório o fato de a agenda do governo Bolso-
naro incluir estímulos a diversas obras de infraestru-
tura, como portos e ferrovias. Essas obras, cobiçadas 
pelos bancos de investimento internacionais, visam 
facilitar o escoamento da crescente produção agrícola 
dos estados produtores para o mercado externo. Umas 
delas é a Ferrogrão, ferrovia que sairá da cidade de Si-
nop, no Mato Grosso, até Itaituba, no Pará, para levar 
grãos que são exportados por navio. O traçado da fer-
rovia está desenhado às margens da BR-163, local com 
as maiores taxas de desmatamento da Amazônia.

A construção e a operação da Ferrogrão serão en-
tregues para a iniciativa privada por meio de um lei-
lão que deverá acontecer até o final de 2021. Cargill, 
Amaggi, ADM, LDC e Bunge, maiores empresas de 
soja do país, formaram um consórcio para disputar a 
concessão da ferrovia. Apenas grandes empresas que 
plantam soja e fazendeiros vão se beneficiar com essa 
obra. Para os povos indígenas e camponeses da região, 
há uma grande insatisfação, posto que a ferrovia cau-
sará desmatamentos, especulação de terras e, conse-
quentemente, expulsão dos povos nativos.

No contexto da divisão internacional do trabalho, 
essas obras reforçam nosso velho papel de fornecedor 
de matéria-prima, e isso fica evidente com a reprima-
rização da economia brasileira na última década. Es-
sas obras gigantescas, ditas de “interesse público ou 
nacional”, estão orquestradas em projetos maiores, 
transfronteiriços, já pensados em vários momentos da 
história dos países sul-americanos, mas que ganham 
enorme destaque a partir da década de 1990. Não se 
trata de projetos recentes, mas de um plano estrutura-
do para fazer do Brasil o celeiro do mundo. Dependen-
do dos governos, os projetos de infraestrutura para 
beneficiar o agronegócio ganham distintos nomes: 
Avança Brasil (FHC – 2000/2003), Brasil de Todos 
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(Lula – 2004/2007) e, a partir de 2007, o Programa de 
Aceleração do Crescimento com duas versões: PAC 1 e 
2 com Lula e Dilma.

Os planos da burguesia brasileira, de continuar in-
vestindo no modelo agroexportador, facilitando assim 
o escoamento dos recursos energéticos e das commodi-
ties agrícolas e minerais, ajustando a economia brasi-
leira aos interesses do mercado internacional, faz revi-
ver projetos como o PL 3.729/04. Essa proposta preten-
de flexibilizar indiscriminadamente as regras para a 
liberação de obras para favorecer o agronegócio, gran-
des empreendimentos, mineradoras, entre outros se-
tores da agroindústria. Isso reforça o modelo brasileiro 
de uso, de exploração e de exportação dos recursos na-
turais, alterando a legislação ambiental para atender e 
beneficiar a exportação de produtos primários.

Adiante, refletiremos sobre alguns aspectos que 
vão além do grave problema do desmatamento e dos 
subsídios do Estado para financiar a agroindústria. 
Quais os destinos da riqueza produzida no modelo 
agroexportador e quais as condições de vida da popu-
lação brasileira diante do crescimento da agroindús-
tria e do declínio da indústria de transformação?

Em nosso exercício para visualizar como seria o 
país caso totalmente primarizado, partiremos de um 
exemplo contundente de como são as condições sociais 
e ambientais diante de uma economia assentada em 
produtos primários. Mostraremos, a seguir, por vários 
ângulos, a situação do estado do Mato Grosso, situado 
na região Centro-Oeste do país e que tem a economia 
baseada na exploração extrativa e minerária.

Impactos sociais e ambientais da reprimarização com
baixa tecnologia

O Brasil passou a ser o campeão mundial na pro-
dução de soja, alcançando 126 milhões de toneladas 
produzidas em 2020, sendo 84 milhões de toneladas 
exportadas. Ao analisar essa produção, vários outros 
recordes são expostos, o que nos diz muito sobre os 
efeitos da reprimarização com baixa tecnologia. 

Para alcançar esse ranking, o país se tornou tam-
bém o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. 
E no estado do Mato Grosso, que é o principal estado 
brasileiro produtor de soja e maior consumidor de 
agrotóxicos, a exposição aos pesticidas é quase 10 ve-
zes maior que a média nacional. Além de ser recorren-
te o uso de agrotóxicos no estado, ele é feito de forma 
irregular, muitas vezes pulverizado próximo a áreas 
de preservação e de córregos, além disso, os traba-
lhadores que manejam os produtos são contaminados 
com efeitos dramáticos para a saúde. 

O Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso publicou estudos indicando que 
os agrotóxicos podem ser absorvidos pelo organismo 
humano pela boca, nariz e pele, causando males ir-
reversíveis a saúde humana. Indicou ainda, que em 
locais que há intoxicação por agrotóxicos na água, ao 
menos 4 crianças a cada 100 mil nascidos vivos têm 
má formação. Em algumas cidades do Mato Grosso, 
chega a 37 crianças a cada 100 mil com má formação. 
Trágico recorde.

Vários estudos da Universidade Federal do Mato Gros-
so mostraram repetidamente que os agrotóxicos contami-
nam a água e os alimentos consumidos pela população. O 
pesticida mais utilizado no plantio da soja é o 2,4-D (ou 
ácido diclorofenoxiacético), que, quando pulverizado, 
pode viajar cerca de 20 a 30 km, contaminando a água, 
o ser humano e outras plantações. Quando o uso é pro-
longado, a tendência é a de acabar com a diversidade 
produtiva da região, uma vez que somente a cultura 
da soja é beneficiada por esse pesticida. Sem exageros, 
podemos pensar que algumas regiões do Mato Grosso 
podem se tornar desertos pelo uso do 2,4-D. E dizemos 
sem exageros porque esse mesmo pesticida, com poder 
desfolhante, ganhou fama durante a guerra do Vietnã, 
quando foi utilizado pelo exército dos Estados Unidos, 
associado a outros pesticidas, com o objetivo de desfo-
lhar as árvores da mata vietnamita e, assim, destruir 
os esconderijos de soldados inimigos escondidos, além 
de acabar com as plantações de arroz daquele país.

Com o crescimento do poder político do agronegó-
cio por intermédio da bancada ruralista, verbas para 
estudos que comprovam os malefícios do uso indis-
criminado dos pesticidas estão cortadas. Importan-
tes programas de incentivo à pesquisa, como CNPq e 
Capes, vêm acumulando cortes significativos de or-
çamento na última década, especialmente quando se 
trata de pesquisas que envolvem impactos do uso dos 
agrotóxicos ou mesmo questões relacionadas ao agro-
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negócio. Vejamos o caso da pesquisadora da USP, La-
rissa Bombardi, que teve de deixar o país por sofrer 
ameaças após ter publicado um importante relatório 
sobre o uso dos agrotóxicos que evidenciou que, a cada 
dois dias, uma pessoa morre intoxicada pelo produto.

Outro recorde vem do maior produtor de soja do 
Brasil, considerado o “Rei dos Hectares”. O Grupo Bom 
Futuro, maior produtor agrícola do país na atualidade, 
sediado no estado do Mato Grosso, tem produção apro-
ximada de 1,3 milhão de toneladas por safra, em uma 
área total aproximada de 583 mil hectares cultivados. 
583.000 hectares representa um espaço equivalente a 
5 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro! 

Este grupo só tem a comemorar, dado que a pro-
dução de soja no Brasil cresceu 9,4% no ano. Essa soja 
é destinada, principalmente, à alimentação animal 
na China e na Europa. E veja o paradoxo: enquanto o 
maior produtor de soja está em solo brasileiro, ocu-
pando parte considerável do território do Mato Gros-
so, temos um aumento espetacular no preço dos pro-
dutos derivados ou ligados à soja, especialmente o óleo 
de cozinhar, mais utilizado pelas famílias, que chegou 
a encarecer 103% no último ano. 

Além do óleo de cozinhar, podemos falar do gado, 
que é alimentado pela ração, na qual um dos compo-
nentes é a soja. A carne bovina fugiu das mesas dos 
brasileiros no mesmo período de boom da soja, quan-
do o Grupo Bom Futuro comemorou recordes de pro-
dução. O aumento no preço da carne ultrapassou os 
50%. Então, concluímos que o aumento das exporta-
ções não beneficia a população brasileira. Seria justo 
selar o destino do povo brasileiro com a produção de 
grãos para alimentar animais enquanto grande parte 
da população vive sem ter o que comer?

É o caso da população do entorno de grandes pro-
duções agrícolas, que vive sem emprego. No último 
ano, em que vimos o novo “boom” das matérias primas, 
segundo o IBGE, 70% da população vive com menos de 
um salário mínimo e 50% da população está em situa-
ção de insegurança alimentar, isto é, quando a famí-
lia não sabe se terá comida no dia seguinte. Enquanto 
isso, o 1% mais rico, incluindo os grandes proprietários 
de terras aráveis e minas, concentra 49% da riqueza 
nacional, segundo o Credit Suisse. 

O setor agropecuário é conhecido por distribuir pou-
ca renda para a população, algo sem correlação com os 
seus deslumbrantes resultados financeiros. Tratamos 
disso em nosso artigo do Anuário anterior. Desde o ano 
de 2012, o setor agropecuário perdeu 17% dos empregos 
e a quantidade de empregos na agropecuária passa lon-
ge quando comparado à indústria de transformação.

Empregos por setor - 2019

2 - Indústria de transformação

6 - Agropecuária, extração vegetal,
caça e pesca

Fonte: IBGE Elaboração: ILAESE

Veja que enquanto a indústria de transformação, 
mesmo ladeira abaixo como já demostramos, emprega 
7.304.330 trabalhadores, o setor da agropecuária em 
ascensão, batendo recordes históricos, emprega ape-
nas 1.535.358. 

Ainda, é o setor em que a remuneração aos trabalha-
dores é a menor, quando comparamos aos demais seto-
res da economia. Isso sem falar dos incontáveis casos de 
trabalho análogo à escravidão e da informalidade.

Renda média mensal por setores de ocupação

1.450

2.540

1.798

1.958

2.158

1.484

3.512

Agricultura, pecuária, produção...

Indústria Geral

Construção

Comércio, reparação de...

Transporte, armazenagem e...

Alojamento e alimentação

Informação, comunicação e...

Elaboração: ILAESE Fonte: IBGE

O setor é subsidiado com amplas isenções e redu-
ções tributárias sobre os principais recolhimentos 
obrigatórios, quais sejam: imposto de exportação, 
imposto sobre circulação de mercadorias (incluindo 
insumos), contribuição para o financiamento dos or-
ganismos de segurança social, imposto sobre o rendi-
mento e um longo etcetera. Esses subsídios reduzem 
a participação no financiamento de políticas públicas. 
Assim, essa espetacular renda só atende aos donos do 
negócio, isto é, à burguesia brasileira e ao capital in-
ternacional. E quanto mais avança a primarização da 
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economia, menos recursos o Estado brasileiro terá. 
Além disso, os subsídios à produção dos bens primá-
rios para exportação são baseados em alta mecaniza-
ção, e, por isso, o Grupo Bom Futuro emprega apenas 
cinco mil trabalhadores, pois substitui a mão de obra 
humana por máquinas.

Colheitadeiras de soja em Mato Grosso Foto: SLC Agrícola

O celeiro do Brasil revela os males de uma economia assentada 
em produtos primários

Historicamente, o estado do Mato Grosso é reco-
nhecido pelo seu potencial na indústria extrativa e 
minerária. A mineração na região data desde as ex-
pedições Bandeirantes no século XVIII. Daí segue o 
ciclo: cana-de-açúcar, erva-mate, borracha e pecuá-
ria. Consolida-se a agricultura, a pecuária e a pesca 
como principais atividades econômicas. E no cenário 
nacional, destaca-se pela produção abundante e di-
versificada no agronegócio, sendo hoje a grande for-
necedora para o mercado externo de soja, de algodão 
e de milho. Assim, o estado tem em sua gênese o setor 
primário da economia.

Hoje, a principal atividade econômica é a agricul-
tura, o agronegócio para exportação e possui o maior 
rebanho bovino do país, com cerca de 32 milhões de 
cabeças de gado. São aproximadamente dez cabeças 
de boi por habitante! No gráfico abaixo, vemos como o 
estado se destaca diante das demais unidades da Fede-
ração em relação à produção de grãos.

Cereais, leguminosas e oleoginosas
Grandes regiões e unidades da Federação Par tcipação na produção março de 2021
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Produção de Grãos no Mato Grosso - Fonte: IBGE

Diante da abundância na produção de alimentos, 
seria lógico que pelo menos a população do estado pu-
desse comer com dignidade. Mas não é o que acontece. 
A contradição está escancarada nas filas que se for-
mam nas portas dos abatedouros de gado em busca dos 

restos do processo de desossa do boi, o que foi veicu-
lado na grande imprensa em meados de julho de 2021. 
Além de engrossar caldos, nesses ossos ficam resquí-
cios de carne que passam a ser a única possibilidade de 
algumas famílias consumirem a proteína. 
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Exatamente no ano em que bate recorde na produ-
ção mundial de soja, o estado teve recorde histórico de 
desemprego, segundo dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). 
Veja que se trata do mesmo estado que tem suas terras 
exploradas pela maior exportadora mundial de grãos. 
Aqui está um exemplo de como são devastadoras as 
consequências de uma economia primarizada. E não 
para por aí.

Outro recorde no estado, que é o celeiro do país, são 
os conflitos por terra e a invasão de terras indígenas.

O Brasil é o campeão mundial em conflitos fundi-
ários. Chacinas, ameaças, expulsão de camponeses 
pobres, indígenas e quilombolas são uma constante no 
campo brasileiro. A grilagem de terras, a especulação, 
o desmatamento e a violência contra os camponeses 
pobres fazem parte de nossa história. Esses conflitos 
no campo têm origem no modelo de “desenvolvimen-
to” proposto e assumido pela burguesia brasileira e 
pelo capital internacional. Modelo assentado na con-
centração de terras e na monocultura para exporta-
ção. Assim, a prosperidade do latifúndio pressupõe a 
expulsão violenta daqueles que vivem e trabalham nas 
terras do campo. 

No ano de 2020, tivemos o maior número de ocor-
rências registradas de conflitos no campo, desde 1985. 
São os maiores números em 35 anos, mais de 4 confli-
tos por dia, sendo que a maioria deles envolve assas-

sinatos de povos originários com crueldade. Veja que 
não é coincidência o fato de esse ano figurar entre os 
melhores para o agronegócio. Foram registradas 2.054 
ocorrências de conflitos, envolvendo quase 10 mil pes-
soas, segundo a Comissão Pastoral da Terra em seu 35° 
relatório de conflitos no campo no Brasil. 

Se os conflitos deflagrados por terra são grandes, 
há ainda outro alarmante dado revelado no relatório. 
81.225 famílias tiveram suas terras ou territórios in-
vadidos, sendo que 71% dessas famílias são indígenas. 
Também não é por acaso esse número. Em abril de 
2020, a Funai mudou suas diretrizes quanto ao reco-
nhecimento de limites na demarcação de terras indí-
genas. Mais uma mudança na legislação que abriu as 
porteiras para o latifúndio. E sob o governo Bolsona-
ro virão novos projetos trazendo mais desmatamento, 
violência e fome no campo. Não sem resistência, pois, 
mesmo na invisibilidade, os povos originários resistem 
bravamente à barbárie apelidada de desenvolvimento. 

As maiores invasões de terras indígenas estão no 
estado do Mato Grosso. Um exemplo é a Fazenda Si-
queira, que, sozinha, invade 39,7 mil hectares de terra 
do povo Myky. Isso representa 40% da área total do la-
tifúndio, usado para o plantio de algodão, de soja e de 
milho em larga escala. No ranking dos estados do Cen-
tro-Oeste, o Mato Grosso foi aquele com mais casos de 
conflito por terra em 2020, e esse é mais um efeito da 
primarização da economia no estado. 

A concentração fundiária brasileira e a falta de 
proteção ao território do país deixam claro que a dis-
tribuição da posse da terra no Brasil favorece unica-
mente aos grandes proprietários. O movimento que 
segue acontecendo é de inchaço nas grandes cidades 
enquanto acontece a expulsão dos povos do campo. 
Temos, hoje, 16 milhões de camponeses no Brasil que 
resistem sob uma correlação de forças desigual, viven-
ciando chacinas e assassinatos de lideranças; tendo os 
recursos naturais que são a base de sua subsistência 
devastados pela agroindústria.

Fonte: MapBiomas
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As queimadas, promovidas de forma criminosa, 
ameaçando a biodiversidade, os povos e os territórios 
e destruindo os maiores biomas do país, isto é, Amazô-
nia, Cerrado e Pantanal, são o retrato mais fiel de um 
país reprimarizado. 

O ano de 2020 marcou o recorde de exportações 
no agronegócio e, não por acaso, também de desmata-
mento. Vem do estado do Mato Grosso o maior índice 
de ocorrências de fogo. As queimadas no Pantanal são 
as maiores que o Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe) registrou desde 1998, destruindo 15% da 
região. Do Pantanal mato-grossense foram queimados 
mais de 600 mil hectares, 95% dos quais em área de 
vegetação nativa. 

Um quinto do território nacional já foi queimado, 
entre 1985 e 2020, segundo estudo do Mapbiomas, 
projeto integrado de universidades, organizações am-
bientais e empresas de tecnologia. E a maioria dessas 
queimadas ocorrem em áreas de vegetação nativa, 
sendo que os biomas Cerrado e Amazônia concentram 
85% de toda a área queimada pelo menos uma vez no 
país. Uma revelação importante desse estudo foi de-
monstrar que 61% das áreas afetadas pelo fogo, entre 
os anos de 1985 e 2020, foram queimadas duas vezes 
ou mais. Ou seja, não são fatos isolados, são queimadas 
para “limpar” a vegetação para a produção de grãos e a 
pastagem para o gado.

Os focos dos incêndios que queimaram apro-
ximadamente 117 mil hectares no Pantanal (área 
equivalente à cidade do Rio de Janeiro), vieram das 
fazendas de onde saem soja e gado comercializado 
para os grupos Amaggi e Bom Futuro. Estes grupos 
fornecem gado para os conglomerados JBS, Marfrig 
e Minerva, que passam longe de fiscalização, isso 
porque as medidas de flexibilização da regularização 
fundiária e ambiental, associadas à atuação coniven-
te do Estado brasileiro, privilegiam o modelo agroe-
xportador. Assim, as áreas desmatadas e queimadas 
passam a ser usadas para a produção de commodities 
agrícolas que vão direto alimentar animais no exte-
rior, deixando o rastro de devastação aos povos e aos 
territórios. 

Pelo exposto até aqui, podemos concluir que a re-
primarizaração do Brasil está em processo acelerado 
como parte dos planos da burguesia brasileira e do 
capital internacional. Querem reservar esse lugar ao 
país na divisão mundial do trabalho. Porém, não é pos-
sível que o retrocesso seja instalado sem resistência, 
pois há uma numerosa classe trabalhadora brasileira 
que, aguerridamente, defende e defenderá o país da 
barbárie. 

Não sobreviveremos em um país com economia reprimarizada!
O Brasil se tornou um país essencialmente urbano. 

A população urbana passou de 31% em 1940 para 84% 
em 2020, segundo o IBGE. A população em pequenos 
municípios continua diminuindo, como demostramos. 
Se não há condições de sobrevivência para os povos do 
campo, tampouco há para a população das grandes ci-
dades. Seria possível uma população essencialmente 
urbana sobreviver em um país reprimarizado? Acre-
ditamos que não!

Não a fim de concluir, mas de sintetizar e de apon-
tar algumas questões para o prosseguimento da refle-
xão acerca dos males de uma economia assentada em 
produtos primários, apresentamos alguns elementos 
que sistematizam o significado desse fenômeno. São 
apenas alguns, posto que, como vimos, a reprimariza-
ção traz inúmeros males ao país. 

• A reprimarização significa atraso tecnológico. 
O Brasil exporta grãos e minério sem nenhum ou com 
pouco processamento. Na agroindústria, impera uma 
cadeia de produção simplificada, com insumos e maqui-
nários de alta tecnologia importados. O que se faz aqui 
é a utilização do solo, das riquezas naturais e da mão de 
obra da população. Há pouco desenvolvimento de tecno-
logia, e a devastação ambiental mostra bem isso. 

E mesmo em cidades industriais, paira o retrocesso. 
Exemplo é o projeto que está tramitando em São José 
dos Campos (SP) para alterar a lei orgânica e permitir a 
instalação de usinas termelétricas na cidade. Uma usi-
na termelétrica gera energia elétrica a partir da quei-
ma de combustíveis orgânicos, jogando na atmosfera 
ainda mais CO2, composto responsável pelas altera-
ções climáticas. O Brasil tem todas as condições para 
o desenvolvimento de energias limpas, como a solar e 
a eólica, caso fosse a intenção das classes dominantes. 

• A reprimarização afeta as condições de vida 
nas cidades, retirando emprego e renda da popu-
lação urbana e deixando à míngua a população do 
campo. Sem renda para consumir, uma vez que não 
há trabalho porque o país importa tudo que consome e 
exporta tudo que produz; o desemprego e a informali-
dade são algumas das marcas da reprimizaração.

Temos acompanhado a saída de algumas das em-
presas industriais do Brasil. No ano de 2021, o grupo 
Ford selou o fechamento definitivo de sua última li-
nha de montagem que ainda estava em operação no 
estado de São Paulo. Trata-se da primeira gigante au-
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tomobilística a colocar os pés no país, em 1921. Esse 
fechamento deixou 2.500 trabalhadores diretos sem 
emprego, sem contar os empregos afetados na cadeia 
de produção. Ainda vimos a saída da japonesa Sony, o 
fechamento do segmento de celulares da coreana LG e 
da fabricante franco-suíça de cimento Lafarge. Seto-
res inteiros da manufatura brasileira estão afetados, 
mesmo que dominados por transnacionais. O signifi-
cado disso é a redução no emprego e de renda para a 
população brasileira.

• A pouca produção de manufaturados nos co-
loca em relação de dependência e de subserviência 
ao capital internacional/imperialismo. Acreditamos 
que a desindustrialização é relativa, a indústria do 
país não vai se acabar. Porém, enquanto acontece a es-
pecialização na indústria primária, há um desinvesti-
mento gradual na indústria de média e alta tecnologia, 
isto é, a indústria 2.0 (automobilística), 3.0 (informá-
tica) e 4.0 (internet e automação). Assim, não produ-
zimos o que precisamos para sobreviver, e toda nossa 
economia é atrelada ao “mercado” internacional.

Nos anos 80, somente no estado de São Paulo, no 
cinturão entre Osasco e ABC, mais de meio milhão de 
metalúrgicos produziam do prego ao míssil. Quase 
tudo que os trabalhadores brasileiros precisavam, nos-
sa indústria era capaz de fornecer. Ao mesmo tempo, 
deu-se uma inserção dessa massa de trabalhadores na 
vida política e, naquele período, temos melhoria nas 
condições de vida: surgimento do SUS, acesso a univer-
sidades públicas, crescimento do emprego e trabalho 
formal, aposentadoria – conquistas de direitos traba-
lhistas –, constituição de 88. Conquistas que são ataca-
das incessantemente diante da reprimarização do país.

• A soberania alimentar está ameaçada com a re-
primarização. Vimos que ser o celeiro do mundo não 
significa que a população que aqui vive tenha a alimen-
tação garantida. A produção de commodities agrícolas 

não é a mesma coisa que a produção de alimentos para 
os brasileiros. São produtos que se destinam a expor-
tação e, ao devastar matas e florestas, causam também 
a expulsão dos camponeses que produzem alimentos 
para o mercado interno.

O resultado disso é que a produção de alimentos 
para o consumo da população brasileira está regulada 
pelo mercado externo, uma vez que está nas mãos de 
grandes monopólios. E isso tem impossibilitado que o 
feijão com arroz faça parte da dieta em solo nacional.

• As condições criadas pela agroindústria no 
Brasil nos colocam como potencial causador de no-
vas pandemias. A relação destrutiva do capitalismo 
com a natureza coloca em alerta vermelho o futuro 
da humanidade. A agricultura intensiva em grandes 
propriedades, o confinamento de aves, a mineração e 
outras formas de exploração, muitas vezes atividades 
realizadas à margem de grandes florestas, são cria-
douros de patógenos.

Evidências científicas comprovam que a conexão 
entre o desmatamento de florestas, a indústria de car-
nes, a vida selvagem e o mercado global têm sido res-
ponsável pelas epidemias de SARS na China, H5Nx na 
Europa, MERS no Oriente Médio e Gripe Suína e H1N1 
na América do Norte. No Brasil, já tivemos a epidemia 
de Zika, portanto, novas podem surgir caso a relação 
com o meio ambiente permaneça como está. 

Defender o país do retrocesso deve ser tarefa das 
organizações que lutam por um projeto estratégico 
para construção de uma nova sociedade. Os efeitos 
da reprimarização colocam em xeque o futuro da hu-
manidade, e não somente o futuro do meio ambiente. 
Os homens e as mulheres que habitam esse meio am-
biente não sobreviverão sobre essa lógica predatória 
de exploração dos recursos naturais. Assim, o Brasil, 
caso totalmente reprimarizado, será o lugar onde a 
barbárie irá imperar.


