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Pretendemos, neste artigo, desenvolver uma nova 
abordagem para o problema da desindustrialização 
brasileira. Para tal, desenvolveremos não apenas o 
significado social do capital industrial, produtor de 
mercadorias, mas passaremos em exame também os 
distintos setores que o compõem tanto do ponto de 
vista social como técnico. Esse percurso é fundamen-
tal para que, apenas ao final, possamos examinar os 
impactos da nova transformação técnica, e não so-
cial, que atualmente ocorre: a chamada indústria 4.0. 
Como veremos, é absolutamente insuficiente indicar 
o percentual do PIB correspondente à indústria de 
transformação brasileira. O problema é muito mais 
profundo e grave.

O problema do definhamento da indústria de trans-
formação brasileira encontra-se em um grau tão avan-
çado que, em janeiro de 2021, o presidente do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Carlos Von 
Doellinger, em entrevista publicada no Valor econômi-
co, admite que o governo bolsonarista deve boicotar a 
indústria brasileira e investir no agronegócio, fazendo 
o País regredir a mero exportador de commodities. Ele 
diz: “Nosso caminho não é a indústria manufatureira, 
a não ser aquela ligada ao beneficiamento de produtos 
naturais.” Empossado na gestão Bolsonaro em 2019, 
tais afirmações expressam bem o “projeto estratégico” 
do atual governo que, não sem razão, não moveu uma 
só ficha na saída da Ford no Brasil e autorizou a venda 
da Embraer para a Boeing. 

Apesar disso, tais afirmações estão longe de ser 
uma das muitas bizarrices do governo Bolsonaro. Ex-
pressam um processo que se desenvolve há décadas no 
país. O inusitado nas afirmações de Doellinger é que 
elas contrariam uma máxima da prática capitalista: há 
coisas que se faz, mas não se diz. Ou como escreveu 
certa vez Machado de Assis: “Há coisas que melhor se 
dizem calando.” Seria como se, na reforma trabalhista, 
Temer afirmasse que é necessário que o trabalhador 
brasileiro viva na miséria para atrair novos investi-

mentos. É assim que as palavras de Doellinger não 
deixaram de produzir reações no interior da própria 
burguesia brasileira. 

O presidente da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), Robson Braga de Andrade, reagiu: Doellin-
ger, “lamentavelmente, não tem a mínima noção da 
importância deste segmento industrial para a produ-
tividade e o desenvolvimento dos demais setores da  
economia, e como dinamizador da economia nacio-
nal”. E agrega: “o Brasil se transformaria em uma 
roça, a fazenda do mundo.” Na sequência Robson 
agrega que o setor industrial é responsável por um 
terço da arrecadação previdenciária e por impostos, 
por 70% das exportações de bens e serviços e por 69% 
dos investimentos privados em pesquisa e desenvol-
vimento e assim por diante.

A CNI, contudo, jamais esteve à frente de um pro-
jeto de desenvolvimento nacional. Querem apenas ga-
rantir a minguada fatia do bolo que lhes foi reservada. 
O próprio conflito, em si, já sinaliza o avançado grau 
de desindustrialização relativa que se encontra o Bra-
sil, a tal ponto que o debate atual entre o empresaria-
do brasileiro e seus representantes gira em torno de 
se vale ou não a pena manter a indústria de transfor-
mação no país. Nem sequer se coloca a questão de sua 
ampliação e fortalecimento. 

Antes de discutir o que se encontra por trás des-
sas afirmações, devemos apresentar o que significa, de 
fato, uma desindustrialização relativa.

O que é desindustrialização relativa?
Conforme apresentamos no artigo introdutório 

desta revista, o capital industrial é aquele que produz 
mercadorias em uma forma capitalista e, enquanto 
tal, é criador de toda massa de valores disponíveis na 
sociedade. Os valores originados no interior do capi-
tal industrial migram para o conjunto do sistema por 
meio dos juros, dos impostos e das trocas realizadas 
entre os múltiplos capitais, bem como das compras 
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que os trabalhadores e os capitalistas, que atuam no 
seu interior, realizam. O capital industrial não apenas 
bombeia o sangue para todos os demais órgãos igual-
mente necessários, mas também o cria.

Integram o capital industrial não apenas as indús-
trias produtoras de mercadorias aptas ao consumo 
final – como smartphones, automóveis e aviões –, mas 
também as produtoras de meios de produção con-
sumidos no processo produtivo – como máquinas e 
equipamentos, aço, papel etc. – e a indústria extrativa 
– petróleo, minerais, celulose, agricultura etc. Nesse 
sentido, o agronegócio, a mineração e a extração de 
petróleo ou celulose integram o capital industrial. 
Não é possível um país sequer existir se não possuir 
um setor produtor de mercadorias. Exceto no caso 
de um país muito pequeno que sobreviva da transfe-
rência de valores entre países, por exemplo, por meio 
do turismo, um entreposto comercial ou um sistema 
bancário que atraia capitais externos com facilidades 
fiscais e sigilo.

Quando falamos, portanto, de desindustrialização, 
não se trata de uma desindustrialização absoluta. Isto 
é, a eliminação do capital industrial em seu conjun-
to. Trata-se, antes, da eliminação do setor que pos-
sui maior peso quantitativo e qualitativo no interior 
do capital industrial: a assim chamada indústria de 
transformação.

A indústria de transformação, contudo, não se 
caracteriza por ser “de transformação”, uma vez que 
todos os setores produtores de mercadorias transfor-
mam, de algum modo, a natureza. Não se caracteriza 
nem sequer por ser o setor que utiliza as mais sofis-
ticadas tecnologias. Para competir no mercado inter-
nacional, todos os setores produtivos necessitam de 
se apropriar da tecnologia de ponta em uso em um 
dado momento, quer seja na indústria aeroespacial ou 
eletroeletrônica, quer seja na agropecuária ou na ex-
tração mineral. Nesse sentido, todas as empresas que 
competem no mercado devem partilhar de um pata-
mar técnico similar de desenvolvimento sob pena de 
falir em caso contrário. A questão a ser considerada 
não é o uso de tecnologias pelas empresas dos diversos 
ramos, mas a sua produção e a sua criação. A indús-
tria de transformação destaca-se enquanto um setor 
produtor de mercadorias de elevada tecnologia, e não 
como um setor consumidor de tecnologia. O setor não 
apenas contém, em seu interior, os produtos de consu-
mo que estiveram no topo das revoluções tecnológicas 
no curso dos últimos séculos, como, também, o subse-
tor de máquinas e equipamentos, produtor dos meios 
de produção utilizado pelos demais setores. 

Nesse sentido, quando se fala de desindustriali-
zação relativa do Brasil ou da América Latina não se 
quer dizer que os diversos setores que constituem a 
economia desses países deixaram de utilizar merca-
dorias com elevada intensidade tecnológica. A chave 
do processo não é o consumo das mercadorias manu-
faturadas no próprio processo de produção, mas sua 
criação. O processo de desindustrialização relativa 
caracteriza-se, em primeiro lugar, pela redução abso-
luta e relativa do papel da indústria de manufaturados 
na economia de um dado país, sobretudo aqueles se-
tores com mais intensidade tecnológica. Mais tecno-
logia significa, aqui, em termos concretos, mais valor 
agregado, mais quantidade de trabalho e qualificação 
no processo de pesquisa, desenvolvimento e produção. 
Significa mais quantidade de riqueza produzida. 

O processo de desindustrialização relativa eleva a 
dependência com relação às cadeias produtivas situ-
adas em países estrangeiros. Enquanto mero consu-
midor de produtos de tecnologia de ponta, torna-se 
necessário o conhecimento apenas para operá-los. A 
produção é reduzida à base da cadeia produtiva, com 
menos valor agregado e completamente subordinada 
ao processo de produção situado fora das cadeias na-
cionais. Tem-se, portanto, de um rebaixamento dos 
referidos países na divisão internacional do trabalho. 

As principais potências imperialistas caracteri-
zam-se, dentre outros aspectos, por possuírem a pro-
priedade e o controle sobre os setores responsáveis 
pela maior fatia de valor produzido e acumulado na 
economia capitalista, com destaque particular para 
alguns subsetores estratégicos que integram a dita in-
dústria de transformação. Antes de chegarmos lá, cabe 
analisar meticulosamente o que de fato ocorre com a 
indústria de transformação brasileira. Para tal, nossa 
análise terá três níveis de abstração: 1) o aspecto qua-
litativo ou a produtividade do trabalho. 2) O aspecto 
quantitativo ou a massa de valores produzidos. 3) O 
aspecto da propriedade ou o poder e controle sobre o 
capital acumulado. Somente relacionando estes três 
aspectos, poderemos compreender o drama brasileiro 
que remete diretamente à estrutura capitalista em seu 
conjunto.

Análise qualitativa da desindustrialização: a produtividade
Comumente, o processo de desindustrialização re-

lativa é apresentado com os dados que se seguem, re-
lativos à repartição do PIB nos diversos tipos particu-
lares de capital. Indicamos tanto os números absolutos 
quanto relativos do PIB, considerando apenas o valor 
adicionado em cada setor: 
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Vemos que a indústria de transformação, que já che-
gou a representar mais 27% do PIB brasileiro, despen-
cou para 11,30% em 2020. Trata-se do menor percentual 
desde 1947, quando se iniciou a série histórica das contas 

nacionais calculada pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Caso consideremos todo o setor 
produtor de mercadorias, e não somente a indústria de 
transformação, o cenário permanece o mesmo.

COMPOSIÇÃO DO PIB (em milhões de reais)
2004 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CAPITAL
PRODUTIVO

Extrativa Mineral 40.827 109.965 189.434 184.797 110.773 55.576 90.695 161.069 179.351 185.580

Indústria de transformação 295.610 494.351 558.734 597.376 630.812 676.238 706.062 737.428 751.146 727.648

Serviços industriais de
utilidade pública

57.368 92.913 92.818 93.975 123.184 143.720 156.242 171.433 190.432 188.865

Construção Civil 82.057 206.926 290.641 306.947 296.018 275.188 244.800 243.280 242.617 212.463

Agropecuária, extração
vegetal

110.912 159.932 240.291 249.975 258.966 306.654 302.971 309.610 326.040 439.838

Transporte e Comunicações 57.506 141.659 203.421 227.757 226.501 235.979 246.075 264.664 283.391 277.673

CAPITAL
IMPRODUTIVO

Comércio 164.631 416.230 614.088 676.562 685.708 699.767 746.159 783.047 824.185 874.032

Serviços 485.077 918.454 1.345.578 1.499.857 1.572.776 1.656.048 1.748.483 1.872.571 1.990.533 1.929.924

Instituição Financeira 108.316 224.561 272.571 318.680 365.276 425.532 429.463 422.662 458.934 452.147

RENDA ESTATAL Administração Pública 259.677 537.845 746.186 816.809 885.587 945.121 1.000.975 1.045.384 1.123.125 1.152.591

Total 1.661.981 3.302.836 4.553.762 4.972.735 5.155.601 5.419.823 5.671.925 6.011.148 6.369.754 6.440.761

2004 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CAPITAL 
PRODUTIVO

Extrativa Mineral 2,46% 3,33% 4,16% 3,72% 2,15% 1,03% 1,60% 2,68% 2,82% 2,88%

Indústria de transformação 17,79% 14,97% 12,27% 12,01% 12,24% 12,48% 12,45% 12,27% 11,79% 11,30%

Serviços industriais de
utilidade pública

3,45% 2,81% 2,04% 1,89% 2,39% 2,65% 2,75% 2,85% 2,99% 2,93%

Construção Civil 4,94% 6,27% 6,38% 6,17% 5,74% 5,08% 4,32% 4,05% 3,81% 3,30%

Agropecuária, extração
vegetal

6,67% 4,84% 5,28% 5,03% 5,02% 5,66% 5,34% 5,15% 5,12% 6,83%

Transporte e Comunicações 3,46% 4,29% 4,47% 4,58% 4,39% 4,35% 4,34% 4,40% 4,45% 4,31%

CAPITAL
IMPRODUTIVO

Comércio 9,91% 12,60% 13,49% 13,61% 13,30% 12,91% 13,16% 13,03% 12,94% 13,57%

Serviços 29,19% 27,81% 29,55% 30,16% 30,51% 30,56% 30,83% 31,15% 31,25% 29,96%

Instituição Financeira 6,52% 6,80% 5,99% 6,41% 7,09% 7,85% 7,57% 7,03% 7,20% 7,02%

RENDA ESTATAL Administração Pública 15,62% 16,28% 16,39% 16,43% 17,18% 17,44% 17,65% 17,39% 17,63% 17,90%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: IBGE. Elaboração: ILAESE

Fonte: IBGE. Elaboração: ILAESE

2004 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CAPITAL INDUSTRIAL 38,77% 36,51% 34,59% 33,40% 31,93% 31,24% 30,80% 31,40% 30,97% 31,55%

Capital comercial 9,91% 12,60% 13,49% 13,61% 13,30% 12,91% 13,16% 13,03% 12,94% 13,57%

Capital de “Serviços” 29,19% 27,81% 29,55% 30,16% 30,51% 30,56% 30,83% 31,15% 31,25% 29,96%

Capital portador de juros 6,52% 6,80% 5,99% 6,41% 7,09% 7,85% 7,57% 7,03% 7,20% 7,02%

Administração Pública 15,62% 16,28% 16,39% 16,43% 17,18% 17,44% 17,65% 17,39% 17,63% 17,90%
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Cabe notar que, entre 2004 e 2010, período da 
administração de Lula, e nos três primeiros anos do 
governo Dilma (2010-2013), a queda percentual na 
indústria de transformação brasileira foi mascara-
da: enquanto a indústria de transformação despen-
cava de modo contínuo, o resultado geral do capital 
industrial era amenizado em função da elevação do 
preço das commodities no mercado internacional. En-
tre 2004 e 2013, o capital industrial caiu de 38,77% 
para 34,59%. Ocorre que, nesse mesmo período, a in-
dústria extrativa mineral saltou de 2,46% do PIB para 
4,16%, mascarando a grande queda da indústria de 
transformação brasileira durante as administrações 
petistas, quando ela saltou de 17,79%, em 2004, para 
12,01% em 2014.

Seja como for, esses números, como sempre, es-
tão longe de revelar a situação em seu conjunto. Tan-
to é assim que, no primeiro semestre de 2021, a in-
dústria de transformação teve o maior crescimento 
dentre todos os setores. Isto não aconteceu pelo fato 
de o país ter se industrializado no período, mas pelo 
fato de a indústria ter sofrido poucas restrições em 
relação à pandemia de COVID-19 em comparação com 
os demais setores econômicos. Justamente por ser o 
pulmão e o coração de toda economia, o setor produ-
tor de mercadorias foi, em seu conjunto, considerado 
essencial.

Mas não é somente isso. A redução percentual da 
indústria de transformação no PIB não significa sua 
redução de fato no processo global de produção de ri-
quezas. É possível que a indústria de transformação 
sofra uma regressão percentual em sua participação 
no PIB porque a produtividade nesse setor cresceu 
mais do que a dos demais setores. Por exemplo, se a 
produtividade no capital industrial cresce mais do que 
no capital comercial, o percentual ocupado por este 
último setor no PIB tende a se elevar. Isso acontece 
porque, nesse caso, os custos de produção das merca-
dorias ficaram mais baratos em relação aos custos de 
circulação e de distribuição.

Tomemos um exemplo. Suponhamos que o preço 
de fábrica de um dado automóvel é 20 mil reais. O seu 
preço de distribuição e venda 10 mil reais. Descon-
sideremos, por ora, os intermediários na produção 
desse veículo (do minério de ferro às autopeças). Ele 
será, então, vendido por 30 mil reais. 66% do valor fi-

cou com a indústria de transformação, a montadora. 
33% com o capital comercial, a concessionária. Supo-
nhamos que a produtividade se elevou na indústria 
em 100%, baixando o preço de fábrica do automóvel 
de 20 para 10 mil reais. Suponhamos que o  custo de 
distribuição permaneceu o mesmo. O automóvel, 
agora, é vendido por 20 mil reais, ficando 50% com a 
montadora e 50% com a concessionária. Houve, por-
tanto, uma redução do percentual do valor que ficou 
com a indústria de transformação sem que isso sig-
nificasse um processo de desindustrialização relati-
va. O mesmo carro foi produzido. Se alterou apenas 
a distribuição do valor que ele representa. Foi neces-
sário direcionar uma maior fatia do valor produzido 
ao comércio, pois este ficou mais caro em relação a 
produção.

Como a tendência do último século foi a de que 
as revoluções tecnológicas se iniciem no interior do 
capital industrial sem se expandir na mesma mag-
nitude e extensão para os demais setores, inúmeros 
países viram uma redução do percentual de sua in-
dústria de transformação no PIB sem que isso sig-
nificasse necessariamente um retrocesso na produ-
ção de riqueza. Apenas mudou-se a proporção em 
que os valores produzidos pelo capital industrial se 
distribuem. 

Fica esclarecido, portanto, o motivo de a maior 
parte dos países, nas últimas décadas, observar uma 
redução percentual do capital industrial em seus 
respectivos PIBs sem que isso signifique um rebai-
xamento do papel do capital industrial no processo 
como um todo. É justamente porque o capital indus-
trial tornou-se mais produtivo que o seu percentual 
no PIB se reduz. Isto nada muda no fato de que todos 
os valores apropriados pelo capital comercial,  de ser-
viços, bancário e pelo Estado, têm sua origem no capi-
tal industrial.

Para entendermos se existe ou não um processo 
de desindustrialização relativa no Brasil, devemos 
responder ao questionamento de se a queda relativa 
da indústria de transformação brasileira representa 
uma elevação de sua produtividade ou um processo 
de desindustrialização. Para tal, indicamos a variação 
percentual da indústria de transformação no mundo 
e, também, nas principais potências industriais do 
globo.22

22. O percentual da indústria de transformação nessa tabela foi considerado em relação ao total do PIB dos respectivos países. Na tabela anterior, 
consideramos apenas o valor adicionado por cada setor, descontando os impostos sobre o produto. Por esse motivo, os dados de ambas as tabelas não 
coincidem.
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Vemos que, entre 2004 e 2019, houve uma redução 
de 16,19% do espaço ocupado pela indústria de trans-
formação no PIB de todos os países do mundo. Se con-
siderarmos o período entre 2004 e 2018, a variação é 
de -11,02%. Este número é, certamente, o mais preciso, 
pois, em 2019, não foram divulgadas a contabilidade 
econômica detalhada de alguns países chaves, como, 
por exemplo, o Japão. Esse número reflete a variação 
na produtividade da indústria de transformação em 
relação aos demais setores. Não se trata de uma desin-
dustrialização relativa a nível mundial, o que seria um 
absurdo nos termos, pois algo apenas pode ser relativo 
em relação a outro. Como temos argumentado, toda ri-
queza produzida vem do capital industrial. 

Enquanto isso, no Brasil, a redução foi de 35,3% en-
tre 2004 e 2019 e de 30,27% entre 2004 e 2018. A redu-
ção da indústria de transformação brasileira é, assim, 
de duas a três vezes superior à variação mundial. Não 
apenas isso. Indicamos, acima, os dados, medidos em 
dólar, relativos aos 20 países que possuem as maiores 
indústrias de transformação do mundo em termos ab-
solutos. Desses países, o Brasil é, de longe, o que possui 
o maior percentual de queda de sua indústria de trans-
formação nos últimos 15 anos. Fica evidente que, no 
caso brasileiro, não se trata de uma mera alteração na 

produtividade da indústria de transformação, mas uma 
desindustrialização relativa de fato. O drama, contu-
do, apenas começou. Nossa análise deve prosseguir no 
exame quantitativo da indústria de transformação.

Análise quantitativa da indústria de transformação brasileira
Vimos que o percentual do PIB ocupado pela indús-

tria de transformação de países imperialistas como Es-
tados Unidos, França, Reino Unido e Holanda é próximo 
ao do Brasil. Isto significa que eles se encontram na mes-
ma situação? Evidentemente, não. Dois são os aspectos 
a serem considerados: a magnitude do capital acumula-
do e a sua propriedade. A propriedade será examinada 
por nós no próximo item do artigo. Aqui, cabe analisar a 
magnitude. Principalmente pelo seguinte motivo.

O percentual do PIB ocupado por um dado setor é 
incapaz de dar conta do que ocorre em um dado país na 
divisão internacional do trabalho. A redução do total de 
mercadorias produzidas em forma capitalista, isto é, o 
capital industrial, conduz, também, à redução de toda 
a cadeia de valores que alimenta os demais tipos de ca-
pital. Menos mercadorias produzidas significa menos 
mercadorias comercializadas, menos renda disponível 
para os serviços, menos impostos para o Estado e me-
nos juros para os bancos. Significa um corpo anêmico. 

% DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NO PIB

2004 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2019/2004 2018/2004

China 31,98% 32,12% 31,60% 31,61% 30,67% 30,40% 28,95% 28,07% 27,84% 26,77% 26,18% -18,14% -12,93%

Estados Unidos 13,18% 12,26% 11,73% 11,93% 11,81% 11,65% 11,63% 11,17% 11,20% 10,93% 10,80% -18,06% -15,04%

Japão 21,33% 21,43% 19,15% 20,83% 19,44% 19,73% 20,81% 20,73% 20,75% - - - -2,75%

Alemanha 20,03% 20,05% 17,68% 19,70% 19,93% 20,22% 20,35% 20,66% 20,08% 19,11% 17,82% -11,04% 0,23%

Coreia do Sul 26,12% 25,62% 25,77% 27,44% 27,79% 27,04% 26,61% 26,36% 26,64% 25,32% 24,95% -4,49% 1,99%

Índia 15,83% 17,10% 17,14% 17,03% 15,25% 15,07% 15,58% 15,16% 14,85% 13,33% 12,96% -18,11% -6,15%

Itália 15,90% 15,47% 13,71% 14,23% 13,88% 13,98% 14,40% 14,79% 15,01% 14,88% 14,87% -6,48% -5,57%

França 12,68% 11,10% 10,59% 10,33% 10,35% 10,28% 10,43% 10,28% 9,89% 9,82% 9,29% -26,79% -22,02%

Reino Unido 11,08% 9,54% 9,17% 9,53% 9,54% 9,39% 9,35% 9,12% 8,97% 8,68% 8,39% -24,27% -19,01%

México 16,66% 15,84% 15,10% 15,56% 15,83% 15,92% 17,16% 17,18% 17,54% 17,33% 17,20% 3,24% 5,31%

Rússia 15,22% 14,93% 12,90% 12,82% 11,06% 11,34% 12,38% 11,70% 12,82% 12,99% 13,26% -12,89% -15,75%

Indonésia 28,07% 27,81% 26,36% 22,04% 21,03% 21,08% 20,99% 20,52% 19,86% 19,70% 19,88% -29,17% -29,23%

Brasil 15,10% 13,96% 13,06% 12,72% 10,48% 10,34% 10,52% 10,79% 10,53% 10,14% 9,77% -35,30% -30,27%

Espanha 14,17% 12,70% 11,59% 11,40% 11,19% 11,31% 11,30% 11,28% 11,13% 11,16% 11,17% -21,21% -21,44%

Turquia 16,95% 16,26% 15,16% 15,05% 16,28% 16,77% 16,70% 16,60% 19,04% 18,28% 18,83% 11,10% 12,34%

Tailândia 29,42% 30,55% 29,46% 30,93% 27,59% 27,57% 27,37% 27,14% 26,72% 25,63% 25,23% -14,24% -9,18%

Suíça 18,60% 19,54% 18,16% 18,17% 18,12% 17,92% 17,47% 17,77% 18,07% 18,23% 17,88% -3,87% -2,88%

Irlanda 21,14% 17,53% 20,36% 19,46% 19,66% 20,00% 34,86% 33,13% 32,87% 31,50% 36,62% 73,26% 55,52%

Holanda 12,27% 11,46% 10,50% 10,47% 10,29% 10,36% 10,80% 10,85% 11,06% 10,92% 10,96% -10,69% -9,86%

Arábia Saudita 10,33% 8,98% 10,85% 11,01% 9,93% 10,80% 12,68% 12,91% 12,81% 12,54% 12,97% 25,48% 23,97%

MUNDO 17,26% 16,44% 15,56% 15,87% 15,36% 15,36% 15,49% 15,26% 15,35% 14,46% - -16,19% -11,02%

Fonte: OCDE e data.worldbank. Elaboracao: ILAESE
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Ao mesmo tempo, um dado país pode ser uma mera 
sucursal industrial estrangeira, com mercadorias sen-
do revendidas para o exterior com apropriação exter-
na de todo o capital acumulado. É assim que, em 2020, 
os dois países que possuem o maior percentual ocupa-
do pela indústria de transformação no PIB no mundo 
foram Porto Rico (48,2%) e o Gabão (33,1%). Apesar 
de a situação social desses dois países ser superior à 
de seus vizinhos pobres, ela não se compara, nem em 
termos absolutos e nem em termos relativos, a países 
como Holanda, França, Alemanha, que mencionamos 
anteriormente.

Apresentamos, então, a magnitude absoluta da fa-
tia do PIB ocupada pela indústria de transformação na 
China, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, no 
Brasil e na Holanda, em todos os casos medidas em dó-
lar, de modo a permitir a sua equiparação.

Indústria de transformação em 2020 (em dólares)

0 2.000.000.000.000 4.000.000.000.000

China

Estados
 Unidos

Japão (2018)

Alemanha

Brasil

Holanda 99.939.875.141

141.148.850.988

678.292.017.104

1.027.967.141.296

2.261.152.800.000

3.853.808.254.115

Fonte: OCDE e data.worldbank. Elaboração: ILAESE

Vemos que a indústria de transformação chinesa é 
mais de 27 vezes superior à brasileira, com uma po-
pulação 6,6 vezes maior. A indústria de transformação 
nos Estados Unidos é 16 vezes superior à do Brasil, com 
uma população 1,5 vezes superior. Mesmo no caso da 
Holanda, cuja indústria de transformação representa 
70% da brasileira, temos uma população 12 vezes in-
ferior. A cadeia de valores que alimenta esses países 
e, assim, irriga todos os demais setores do capital – le-
vando em conta a diferença populacional – é de 5 a 10 
vezes superior à brasileira.

Em verdade, se considerarmos apenas uma das 
maiores empresas que integram a indústria de trans-
formação sediada nas principais potências indus-
triais do globo, teremos uma receita líquida superior 
ou próxima à da indústria de transformação brasilei-
ra inteira. Vejamos alguns casos abaixo:

Indústria de transformação brasileira versus receita líquida 
nas maiores indústrias do mundo em 2020 (em milhões de 
dólares)

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
 BRASILEIRA (PIB)

APPLE (Estados Unidos)

FOXCONN (Taiwan)

SAMSUNG (Coreia do Sul)

HUAWEI (China)

VOLKSWAGEN (Alemanha)

TOYOTA (Japão) 280.533

254.578

129.182

200.820

181.874

274.515

141.264
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Fonte: Base de dados ILAESE a partir dos relatórios anuais das respectivas empresas. Elaboração: ILAESE

Indicamos, acima, a receita líquida de cada uma 
dessas empresas, e não apenas o valor adicionado 
por elas na etapa final da produção, que serve de base 
para o cálculo do PIB. Mas o critério que utilizamos é 
adequado, uma vez que a indústria de transformação 
brasileira inclui quase todos os setores intermediários 
que estão na base das empresas que produzem mer-
cadorias para o consumo final – como o siderúrgico, 
de máquinas e equipamentos etc. Simplesmente, uma 
única grande empresa capitalista como a Apple ou a 
Toyota arrecada mais do que a indústria de transfor-
mação inteira que opera no Brasil. 

Ao tratarmos das empresas, tangenciamos o tema 
das relações de propriedade. Cada uma das empre-
sas anteriormente mencionadas, apesar de sediadas 
em um dado país, possuem sucursais espalhadas por 
todo o mundo. Assim, a fatia de capital acumulado 
pela Apple não está inteiramente contida nos Estados 
Unidos, mas distribuída por todo o mundo. Esse é um 
motivo pelo qual a magnitude absoluta do capital in-
dustrial e da indústria de transformação contida no 
PIB de um dado país sob nenhuma hipótese é capaz 
de explicar o papel que este desempenha na divisão 
internacional do trabalho. Nossa análise deve rumar 
para quem tem o controle e o poder sobre as unidades 
produtivas capitalistas.

Quem e onde se produz e quem tem o poder? A propriedade 
do capital

Nem os mais ricos capitalistas e nem as mais ricas 
nações do capitalismo têm controle sobre o mercado 
mundial. O mercado mundial é incontrolável e irra-
cional. Cada capitalista atua no mercado como per-
sonificação de seu capital, como escravo de um valor 

Fonte: OCDE e data.worldbank. Elaboração: ILAESE

Fonte: Base de dados ILAESE a partir dos relatórios anuais das respectivas 
empresas. Elaboração: ILAESE
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abstrato de que é proprietário jurídico e cujos movi-
mentos dele independe. Mas o capitalista e seus agen-
tes possuem o controle sobre sua unidade produtiva: 
a empresa e seu processo técnico. É, sem dúvida, com 
a mediação das empresas que as principais potências 
capitalistas exercem seu domínio e poder. Os 10,8% do 
PIB da indústria de transformação dos Estados Unidos 
em 2020, por exemplo, estão longe de expressar a fatia 
da indústria de transformação sob o controle da prin-
cipal potência capitalista.

No caso brasileiro, a relação é oposta. Os 141 bilhões 
de dólares oriundos da indústria de transformação bra-
sileira em 2020, além de muito pequeno em termos ab-
solutos, não expressa sob nenhuma hipótese a força do 
capital brasileiro. Com exceção da indústria de alimen-
tos, que comentaremos mais adiante, as que mais arre-
cadaram em 2020 no Brasil foram: FCA FIAT (italiana), 

ArcellorMittal (inglesa), Volkswagen (alemã), Samsung 
(sul-coreana), Toyota (japonesa), Embraer (brasileira) 
e Renault (francesa). Ou seja, empresas, em sua grande 
maioria, sediadas e controladas por outros países.

A primeira consequência desse cenário é a remes-
sa constante do excedente de capital acumulado no 
país para o exterior. Um percentual significativo dos 
141 bilhões de dólares produzidos pela indústria de 
transformação brasileira e com o suor e os nervos de 
seus trabalhadores, terminam em uma conta bancária 
nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha, na França 
etc. Até mesmo as empresas sediadas no Brasil, como a 
Embraer, ou juridicamente estatais, como a Petrobrás, 
possuem acionistas majoritariamente estrangeiros, 
para onde migram os lucros na forma de dividendos 
ou juros. Vejamos o montante de capital enviado para 
fora e para dentro do Brasil na última década:

Capital enviado para fora e para dentro do Brasil (em milhões de reais)

Rendas de Propriedade Recebida do Resto do Mundo Rendas de Propriedade Enviada ao Resto do Mundo

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonte: IBGE. Elaboração: ILAESE
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13.230

97.237

18.161

91.163

21.345

98.151

11.293

98.602

19.307

159.277

28.680

160.462

28.060

153.440

31.044

173.521

68.750

294.071

94.913

195.073

51.864

Como podemos ver, em 2019, houve um recorde 
absoluto na migração de capitais para o exterior, na 
ordem de 294 bilhões de reais. No mesmo ano, apenas 
94,9 bilhões adentraram no país. Em 2020, em plena 
pandemia, esse montante foi superior a todos os anos 
anteriores a 2019: 195 bilhões de reais. O total de re-
cursos enviados para fora do Brasil é constituído qua-
se que exclusivamente por juros e dividendos de pro-

prietários estrangeiros das empresas aqui presentes. 
Como o PIB brasileiro em 2020 ficou em torno de 

7,4 trilhões de reais, pode parecer que o montante in-
dicado acima é relativamente pequeno em relação ao 
PIB, em torno de 2,62%. Mas esse não é, de modo al-
gum, o caso. O PIB não expressa o total da riqueza pro-
duzida pelo país. Existe dupla contabilidade em fun-
ção da dimensão puramente monetária com que o PIB 

Fonte: IBGE. Elaboração: ILAESE
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é medido. Mencionemos apenas alguns aspectos não 
levados em conta na contabilidade do PIB:

•Desconsidera-se o elemento rotação do capital e 
capital adiantado. Por exemplo, 2 bilhões de reais po-
dem ser investidos e reinvestidos em uma empresa de 
atacado 100 vezes ao longo do ano. Compra-se 2 bi-
lhões em mercadorias e as revende, reiniciando o ciclo 
dias depois. Nesse exemplo hipotético, ao final, a em-
presa de atacado pode ter uma receita de 200 bilhões 
anuais, sendo 160 bilhões o custo das mercadorias e os 
40 bilhões restantes o valor adicionado, dividido entre 
trabalhadores (salários), Estado (impostos), bancos 
(juros) e a empresa de atacado (lucro líquido). Como 
se vê, na contabilidade pública, essa hipotética empre-
sa contribuiu com 40 bilhões de reais anuais no PIB, 
mas o capital de que ela dispõe e investe não passa de 
2 bilhões de reais.

•Não se considera a produção de mercadorias 
como base de toda cadeia de valor. Assim, o valor que o 
banco acumulou por meio dos juros extraídos das em-
presas é considerado valor adicionado. O mesmo vale 
para a arrecadação estatal. Cria-se o mágico poder de 
elevar o PIB elevando os impostos. No exemplo que 
citamos acima, não apenas os 40 bilhões de reais são 
considerados no cálculo do PIB, mas também o valor 
adicionado pelos bancos e pelo Estado, cuja origem dos 
valores estava na empresa de atacado que, por sua vez, 
nada mais fez do que distribuir os valores oriundos 
das empresas que produziram as mercadorias.

O que apresentamos é suficiente para consta-
tarmos que os 195 bilhões de reais que saíram do 
Brasil – predominantemente na forma de juros e  
dividendos – em 2020 correspondem a uma fatia do 

capital em movimento no país muito superior ao 
que faz parecer 2,62% do PIB que representa. O capi-
tal anualmente investido no país é muito inferior ao 
montante indicado no PIB. É esse processo de trans-
migração dos valores de um país para outro por meio 
da propriedade do capital a que Marx se refere em 
uma famosa afirmação em O Capital, referindo-se ao 
trabalho infantil: “um grande capital, que parece hoje 
nos Estados Unidos sem qualquer certificado de nasci-
mento, foi ontem, na Inglaterra, o sangue capitalizado 
de crianças.” 

Tal processo é tão significativo que, desde os anos de 
1980, os Estados Unidos converteram-se em uma nação 
predominantemente devedora no mercado internacio-
nal, fato inédito desde a Primeira Guerra Mundial. Até 
então, os países no topo da hierarquia imperialista de 
dominação – a Inglaterra no século XIX e os Estados 
no pós-guerra – eram predominantemente credores 
do resto do mundo. Também desde os anos de 1980, os 
Estados Unidos possuem balança comercial negativa. 
Esse fato é compensado com o enorme fluxo de capital 
de todo o mundo para os Estados Unidos, na forma de 
juros, dividendos outras divisas financeiras advindas 
de suas empresas privadas espalhadas pelo globo. 

Fica claro, portanto, que a dimensão percentual no 
PIB é incapaz de indicar o verdadeiro papel da indús-
tria de transformação em um dado país. Tampouco 
sua magnitude absoluta pode revelar todo o cenário. 
É fundamental saber de quem é a propriedade das 
empresas que atuam no mercado mundial. Elegemos 
alguns setores estratégicos e as maiores empresas cor-
respondentes a cada um deles para que possamos exa-
minar a questão mais a fundo.

MAIORES EMPRESAS POR SETOR EM 2020 – RECEITA LÍQUIDA (EM BILHÕES DE DÓLARES)

AUTOINDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA AEROESPACIAL
TOYOTA (Japão): $280,533 APPLE (Estados Unidos): $274,515 GE (Estados Unidos): $79,619

VOLKSWAGEN (Alemanha): $254,578 SAMSUNG (Coréia do Sul): $200,820 LOCKHEED (Estados Unidos): $65,398

DAIMLER (Alemanha): $176,252 FOXCONN (Taiwan): $181,874 BOEING (EUA): $58,158

HONDA (Japão): $123,447 HUAWEI (China): $129,182 AIRBUS (Europa): $57,009

FORD (Estados Unidos): $115.885 DELL (Estados Unidos): $94,224 RAYTHEON (Estados Unidos): $56,587

BMW (Alemanha): $115,885 HITACHI (Japão): $81,818 NORTHROP (Estados Unidos): $36,799

GM (Estados Unidos): $108,673 INTEL (Estados Unidos): $77,867 BAESYSTEMS (Reino Unido): $24,754

SAIC MOTOR (China): $107,554 SONY (Japão): $77,420 SAFRAN (França): $19,300

BENS DE CAPITAL FARMACÊUTICO PETROLÍFERA
MCKESSON (Estados Unidos): $238,228 JOHNSON & JOHNSON (EUA): $82,584 PETROCHINA (China): $280,263

CARDINAL HEATH (Estados Unidos): $152,922 ROCHE (Suíça): $64,353 SAUDIARAMCO (Arábia Saudita): $229,728

CONTINENTAL (Alemanha): $43,086 NOVARTIS (Suíça): $48,659 EXXONMOBIL (Estados Unidos): $181,502

CATERPILLAR (Estados Unidos): $39,022 MERCK&CO (Estados Unidos): $47,994 SHELL (Reino Unido): $180,543

DEERE (Estados Unidos): $35,540 GLAXOSMITHKLINE (Reino Unido): $43,788 BP (Reino Unido): $180,366

HONEYWELL (Estados Unidos): $32,637 BRISTOL-MYERS (Estados Unidos): $42,518 TOTAL (França): $119,704

THERMO FISHER (Estados Unidos): $32,218 PFIZER (Estados Unidos): $41,908 CHEVRON (Estados Unidos): $94,692

MEDTRONIC (Irlanda): $28,913 SANOFI (França):$ 41,166 GAZPROM (Rússia): $87,436

Fonte: Base de dados ILAESE a partir dos relatorios anuais das respectivas empresas. Elaboracao: ILAESE
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Como podemos ver, em cada um desses setores es-
tratégicos que integram o capital industrial, temos pa-
íses bem específicos que dominam a técnica necessá-
ria de produção, hegemonizando a produção em todo 
mercado mundial. Vejamos cada um dos casos:

• Indústria automobilística: hegemonizado por 
Japão (Toyota, Honda, Nissan etc), Alemanha (Volks e 
Daimler) e Estados Unidos (Ford, GM, Tesla). Em me-
nor medida pela Coreia do Sul (Hyundai), França (Re-
nault) e Itália (FCA, Ferrari). A China é uma potência 
emergente nesse caso, com inúmeras empresas que 
normalmente produzem em parcerias (joint venture) 
com todas as demais, em que a tecnologia é disponibi-
lizada e os lucros divididos.

• Indústria Eletroeletrônica: setor hegemonizado 
pelos Estados Unidos (Apple, Intel, AMD, Dell, HP etc.) 
e o Japão (Hitachi, Sony, Panasonic, Canon, Toshiba), 
mas a Coreia do Sul tem papel significativo (Samsung 
e LG). Alguns países se destacam em pontas bem loca-
lizadas da cadeia produtiva, como Taiwan com semi-
condutores (Foxconn e TSMC) e a China em telecomu-
nicações (Huawei). É interessante notar que os países 
europeus tiveram papel periférico na chamada tercei-
ra revolução industrial, justamente aquela que teve o 
setor eletroeletrônico na ponta do processo. A alemã 
Siemens é das poucas gigantes europeias no setor, se-
guida por empresas bem menores como a holandesa 
Philips, a sueca Ericsson e a finlandesa Nokia. A pro-
dução de semicondutores é, hoje, um nó central da ca-
deia produtiva. O mercado é dominado pela Samsung 
e TSMC. Logo atrás, temos as empresas Qualcomm e 
Intel dos Estados Unidos. A China ainda procura se 
desenvolver nesse campo, e os Estados Unidos traba-
lham, por meio de seus governos, para recuperar o 
topo no setor.

• Bens de capital: esta é uma indústria que fornece 
máquinas e equipamentos para outros setores indus-
triais ou dos serviços. Sua malha é bem diversificada 
por abranger os elos intermediários de todos demais 
setores. Mas é interessante notar que as maiores em-
presas desse setor são, em sua enorme maioria, dos 
Estados Unidos. Com destaque especial para empre-
sas que fornecem equipamentos médicos e de saúde 
(McKesson, Cardinal Health), vendendo, assim, as 
mercadorias a serem consumidas por esse lucrativo 
serviço. A McKesson, por exemplo, teve arrecadação 
líquida em 2020 de 238 bilhões de dólares, quase 100 
bilhões mais que a indústria de transformação inteira 
do Brasil. 

• Indústria farmacêutica: o setor farmacêutico 
também é hegemonizado pelos Estados Unidos (John-

son, Merck, Bristol-Myers, Pfizer). Aí também se des-
taca alguns países europeus como a Suíça, o Reino 
Unido, a França e a Alemanha, bem como o Japão. Em-
presas que têm muito a ganhar com a pandemia.

• Indústria petrolífera: trata-se, aqui, de um setor 
extrativo, da base da cadeia produtiva. A produção de-
pende, evidentemente, de onde se encontra o recurso e 
a produtividade depende de aspectos naturais. Mesmo 
nesse caso, os Estados Unidos (Chevron, Exxon Mo-
bil) e o Reino Unido (Shell e BP), bem como a França 
(Total), controlam parte expressiva da produção por 
meio da propriedade de campos situados muitas vezes 
fora de suas fronteiras. Muitas empresas do Oriente 
Médio, com capital fechado, não possuem dados dis-
poníveis. Nesse caso, despontam a chinesa Petrochina 
e a Saudi Aramco, da Arábia Saudita, bem como as em-
presas russas. Em termos de arrecadação, a Petrobrás 
– de longe a maior empresa do Brasil – foi, em 2020, 
apenas a décima primeira do mundo no setor, entre 
aquelas que possuem dados divulgados.

• Indústria aeroespacial: terminamos com o se-
tor aeroespacial, hegemonizado pelos Estados Unidos 
(Boeing e Lockheed) e Europa (Airbus). Empresas 
também dos Estados Unidos (GE, Raytheon, Northop) 
e da Europa (Safran, Bae Systems) dividem entre si a 
produção de componentes para a indústria aeroespa-
cial. Voltaremos a falar do setor mais adiante, no qual 
se encontra uma das poucas empresas brasileiras de 
tecnologia de ponta: a Embraer.

Como se vê, apesar de a China possuir – em termos 
absolutos – a maior indústria de transformação do 
mundo, a maior parte da propriedade das empresas, 
que atuam inclusive na China, permanecem sendo dos 
Estados Unidos, do Japão e dos principais países euro-
peus. É verdade que a China tem conseguido avanços 
significativos em setores estratégicos, mas este é um 
tema que escapa ao escopo deste artigo. Importa, no 
presente contexto, constatar que se é insuficiente para 
análise do problema da desindustrialização brasileira 
o percentual do PIB ocupado pelo setor, também o é 
sua magnitude absoluta. A análise deve caminhar para 
o exame das relações de propriedade.

Nessa direção, a situação brasileira é drástica em 
todos critérios considerados. Além de a indústria de 
transformação brasileira ser percentualmente peque-
na, além de sua magnitude absoluta ser ainda menor, 
o Brasil não possui a propriedade de praticamente ne-
nhuma grande empresa estratégica do ponto de vis-
ta da produção global de capital. A única exceção é a 
Embraer. O Brasil se encontra entre os poucos países 
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do mundo com capacidade de montar um avião. Ainda 
assim, a Embraer é uma empresa diminuta em relação 

às concorrentes dos Estados Unidos e da Europa, como 
apresentamos na tabela que se segue.

Empresa País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BOEING Estados Unidos $81.698,00 $86.623,00 $90.762,00 $96.114,00 $94.571,00 $93.392,00 $101.127,00 $76.559,00 $58.158,00

AIRBUS Europa $72.616,17 $78.719,46 $80.697,59 $71.522,03 $73.675,87 $75.450,12 $75.238,67 $78.944,45 $57.009,64

LOCKHEED MARTIN Estados Unidos $47.182,00 $45.358,00 $45.600,00 $46.132,00 $47.248,00 $51.048,00 $53.762,00 $59.812,00 $65.398,00

EMBRAER Brasil $6.167,00 $6.235,00 $6.289,00 $5.928,00 $6.204,00 $2.547,00 $5.071,00 $5.463,00 $3.771,00

BOMBARDIER Canadá $16.414,00 $18.151,00 $20.111,00 $18.172,00 $16.339,00 $16.199,00 $16.236,00 $7.488,00 $6.487,00

Fonte: Base de dados ILAESE a partir dos relatórios anuais das respectivas empresas. Elaboração: ILAESE

Trata-se de um setor estratégico em diversos sen-
tidos. A indústria aeroespacial está na base do desen-
volvimento tecnológico não apenas desse setor espe-
cífico, mas da eletroeletrônica, da computação e de to-
das modalidades de transporte. Poderia, sem dúvida, 
servir de ponta de lança para um desenvolvimento da 
indústria de transformação brasileira. Para tal, seria 
necessário ampliar a empresa de modo a abarcar, no 
mínimo, o mercado de aeronaves com capacidade en-
tre 150 e 212 passageiros, permitindo atender a todo 
mercado interno de aeronaves no Brasil. Em sentido 
contrário, tanto os acionistas da empresa quanto o go-
verno brasileiro esforçam-se por vendê-la. A empresa 
chegou a ser vendida para a Boeing e, como foi ampla-
mente noticiado, o negócio apenas foi cancelado em 
função da conjuntura internacional do setor e por uma 
crise instaurada no interior da própria Boeing. E, aqui, 
entramos em um último aspecto ligado à propriedade 
da empresa, que aponta para a dimensão da catástrofe 
que nos ameaça.

Para ingressar em setores de elevada tecnologia, 
com alto valor agregado, não é de modo algum sufi-
ciente dispor de capital para o investimento. É neces-
sário ter o domínio técnico que permita produzir tais 
mercadorias, domínio esse expresso em décadas de 
conhecimento acumulado e protegido pelo sigilo téc-
nico e comercial. Além disso, o monopólio do domínio 
tecnológico é juridicamente assegurado pelas paten-
tes. O setor aeroespacial é, uma vez mais, ilustrativo. 

Tanto a empresa chinesa COMAC quanto a rus-
sa UAC estão desenvolvendo modelos para concorrer 
com os modelos Airbus NEO A320 e 737 MAX e, as-
sim, romper o duopólio das duas gigantes. Os chine-
ses, dispondo de orçamento estatal praticamente ili-
mitado para seus investimentos, estão a desenvolver 
uma aeronave desse porte desde 2008. Até a presente 
data, em 2021, nem um só exemplar ainda foi entre-
gue. Além disso, a COMAC recebeu várias denúncias 
de roubo da propriedade intelectual e espionagem em 
gigantes do setor como a GE. O protótipo testado pare-

ce ser, em vários sentidos, um plágio do Airbus NEO 
A320. Some-se a isso que inúmeros problemas apre-
sentados na fase de testes levantam dúvidas sobre o 
sucesso do empreendimento.

Mencionamos esse fato para dar uma dimensão de 
que o domínio desses setores estratégicos está assen-
tado não apenas no capital necessário para realizar os 
investimentos, mas no conhecimento técnico acumu-
lado por décadas no interior das empresas sediadas 
nos principais países imperialistas do mundo. A pro-
teção dessas empresas e do conhecimento que mono-
polizam é uma das principais funções de seus respec-
tivos Estados. Daí a guerra comercial de Trump com a 
China se fundar, precisamente, no roubo de proprie-
dade intelectual.

Definitivamente, os capitalistas brasileiros, seden-
tos por um lucro rápido, não estão nem um pouco in-
teressados em adentrar nessa disputa. A fala do pre-
sidente do IPEA é apenas um sintoma desse quadro já 
instaurado. E tal processo tende a se aprofundar com 
a transformação tecnológica em curso, dita 4.0. Esse 
novo processo aprofunda o abismo entre as empresas 
brasileiras e o domínio das novas modalidades técni-
cas de produção de mercadorias.

A assim chamada revolução industrial 4.0
 O conceito de indústria 4.0 surgiu em 2011, na Feira 

Industrial de Hannover, por iniciativa do governo e das 
empresas alemãs. Não traduz, em verdade, um proje-
to de futuro, mas alterações que já estão ocorrendo e 
que apenas aprofundam a chamada terceira revolução 
industrial, ocorrida nos anos de 1970 com o desenvolvi-
mento do setor eletroeletrônico e da informática.

Importante destacar que o termo “revolução”, aqui 
empregado, não diz respeito a uma transformação 
social que altere os mecanismos da produção e distri-
buição do capital, tal como apresentamos no primeiro 
artigo desta revista. Trata-se de uma transformação 
técnica, que torna o trabalho mais produtivo sob as 
mesmas relações sociais. A ideia de quarta revolução 
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industrial, ou Indústria 4.0, baseia-se no reconheci-
mento das seguintes revoluções técnicas na história 
do capitalismo: 

• Indústria 1.0: teve com eixo o desenvolvimento 
da máquina a vapor e do tear mecânico. Os setores têx-
til e ferroviário estiveram na ponta desse desenvolvi-
mento. Sua consequência foi a concentração da classe 
trabalhadora nos centros urbanos. 

 • Indústria 2.0: teve como principais desenvol-
vimentos técnicos a esteira de montagem e a energia 
elétrica. Os setores de ponta foram o automobilístico 
e de eletrodomésticos. Permitiu que as empresas saís-
sem das centenas para os milhares ou dezenas de mi-
lhares de trabalhadores em uma só unidade.

 • Indústria 3.0: desenvolvimento da informática 
e da automação. Os setores de ponta foram o eletro-
eletrônico e a informática. A principal consequência 
social foi a concentração mundial da produção em 
pontos específicos do globo, com menor necessidade 
de alocar os centros produtores próximos aos centros 
consumidores.

Aqui, temos um aspecto sumamente importante. A 
indústria brasileira advém, em grande medida, daqui-
lo que se denomina segunda revolução industrial. Ela 
engloba, principalmente, os setores automotivos e de 
eletrodoméstico. Nesse processo de industrialização, o 
Estado brasileiro entrou com a indústria de base: pe-
tróleo, siderurgia, mineração etc. Sob essa base, o topo 
da produção foi ocupado por multinacionais estran-
geiras instaladas no país. O Brasil assumiu um papel 
de plataforma continental de dominação das empre-
sas estrangeiras, sobretudo as dos Estados Unidos, 
Japão e Europa. A assim chamada terceira revolução 
industrial não reservou ao Brasil sequer o papel de 
uma indústria de base e uma plataforma continental 
de produção. A Ásia converteu-se no centro mundial 
de produção. A América Latina converteu-se em um 
centro consumidor de tecnologia de ponta e vendedor 
de matérias-primas para o mundo.

A assim chamada Indústria 4.0, por sua vez, cen-
traliza e concentra a produção industrial em patama-
res inauditos. Não apenas se eleva o abismo de conhe-
cimento necessário para produzir sob essa nova base 

como torna-se ainda mais desnecessário aproximar os 
centros produtores dos consumidores. Suas principais 
características são:

• Internet das coisas: interconexão informatizada 
entre as diversas etapas da produção, possibilitando 
seu gerenciamento em tempo real.

 • Modularização: produção em massa de produ-
tos “personalizados”. A tendência é a emergência de 
máquinas modularizadas em paulatina substituição 
das linhas de produção. Módulos de produção distin-
tos poderão ser acoplados e desacoplados de modo a 
se produzir em massa produtos qualitativamente di-
ferenciados.

• Automação: este processo envolve a conexão de 
todo sistema produtivo em sistemas de informática in-
tegrados capazes de realizar tomadas de decisão. Isso 
significa a implantação de grande quantidade de sen-
sores que forneçam diretamente aos computadores 
informações sobre o ambiente, a atividade dos traba-
lhadores e, assim, se realizam tomadas de decisão em 
tempo real, sem necessidade de intervenção humana 
direta. É o que se chama de “internet das coisas”.

Uma das empresas que deu origem à nova aborda-
gem produtiva é a empresa automotiva sul-coreana 
Hyundai. A partir do Sistema Toyota de Produção, a 
Hyundai desenvolveu seu próprio sistema de produ-
ção, o Sistema Hyundai de Produção (SHP). Baseado 
na modularização e automação, a palavra de ordem é: 
minimizar a dependência em relação aos trabalhado-
res. A automação simplificou o trabalho. Não sendo 
mais necessário grande experiência ou grandes habi-
lidades dos trabalhadores, a formação se torna pouco 
relevante para operar as novas tecnologias, permitin-
do à empresa se adaptar a distintos locais e culturas 
com relações de trabalho cada vez mais instáveis.23 As 
tarefas atingem tal nível de simplicidade e repetição 
que os trabalhadores podem ser facilmente substituí-
dos uns pelos outros. O núcleo de trabalhadores espe-
cializados é ínfimo.

Pois bem, a adoção dessa nova metodologia produ-
ziu resultados espantosos na Hyundai. Como indica a 
tabela abaixo, a empresa tornou-se a mais produtiva 
do setor.

23. Ver a este respeito: JE JO, H.; YOU, J.-S. Transferring Production Systems: An Institutionalist Account of Hyundai Motor Company in the 
United States. Journal of East Asian Studies, v. 11, p. 41–73, 2011. Ver ainda: JO, H. J. The Hyundai Way: The Evolution of a Production Model. 
Global Asia, 2010.
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PRODUTIVIDADE – LUCRO BRUTO POR TRABALHADOR (EM DÓLAR)
2008 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

HYUNDAI $242.281,32 $267.533,25 $239.281,20 $213.579,16 $194.893,36 $198.116,65 $178.707,27 $187.269,81 $193.079,83

DAIMLER $197.917,30 $220.378,62 $226.887,42 $206.093,92 $208.018,61 $220.748,21 $219.446,47 $194.362,48 $187.816,67

GENERAL MOTORS -$1.144,03 $96.086,96 $82.625,00 $111.790,70 $133.542,22 $170.661,11 $152.560,69 $162.109,76 $160.941,94

TOYOTA $133.882,97 $72.409,85 $120.885,73 $129.496,99 $153.168,50 $119.007,87 $134.743,73 $134.691,91 $140.972,95

VOLKSWAGEN $131.175,93 $143.774,71 $157.812,35 $127.655,69 $137.745,50 $145.161,88 $155.527,33 $153.625,56 $136.979,89

VOLVO $159.450,84 $175.168,90 $158.250,37 $150.552,27 $152.213,72 $164.023,42 $146.001,44 $156.366,01 $135.996,07

STELLANTIS (FCA) $103.657,94 $107.269,27 $131.923,20 $115.766,65 $136.341,04 $144.463,93 $162.990,17 $146.173,12 $126.652,95

NISSAN $170.033,56 $159.728,16 $147.573,93 $139.765,16 $168.487,01 $175.435,72 $166.123,45 $152.813,34 $125.565,32

HONDA $138.064,31 $135.947,09 $138.687,86 $129.605,70 $136.281,55 $138.996,28 $136.373,07 $129.215,71 $121.093,75

MAZDA $124.978,42 $123.488,67 $169.126,23 $149.441,73 $144.565,33 $147.067,87 $143.635,10 $135.722,78 $115.528,16

PACCAR $173.048,13 $128.760,68 $99.184,55 $115.260,87 $101.260,87 $103.760,00 $114.785,71 $132.000,00 $79.923,08

GEELY $13.001,62 $46.754,19 $47.843,54 $62.593,71 $54.479,25 $80.115,09 $79.525,46 $77.258,07 $78.519,45

SAIC MOTOR - - $84.920,99 $78.046,18 $93.018,81 $103.688,25 $93.974,55 $75.803,88 $70.480,03

RENAULT - $85.403,87 $87.690,13 $85.287,74 $97.379,83 $76.604,23 $77.455,40 $67.819,69 $48.426,36

Fonte: Base de dados ILAESE a partir dos relatórios anuais das respectivas empresas. Elaboração: ILAESE

Desde então, a adoção do novo modelo tecnológico 
pelas demais empresas se tornou inevitável. Somente 
assim pode-se evitar a escalada da empresa sul-core-
ana no mercado mundial de automóveis. E, de fato, a 
adoção do modelo produtivo da Hyundai vem aconte-
cendo em todas empresas do setor automobilístico há 
quase 10 anos. 

Um exemplo é a fábrica da Jeep (FCA) em Goiana, 
em Pernambuco, inaugurada em meados de 2015. Sua 
organização, considerada científica e racional, nada 
mais fez do que conjugar, em um mesmo espaço físi-
co, os fornecedores e a montadora propriamente dita. 
Todo espaço é fortemente vigiado e qualquer atuação 
de caráter sindical é severamente punida. Nas recla-
mações trabalhistas existentes, os operários relatam 
uma jornada de trabalho que vai das 04:00 horas às 
20:00 horas, além de horas extras que por vezes levam 
a 24 horas de trabalho ininterrupto.24 

O mesmo processo se verifica na unidade da Gene-
ral Motors em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Com sua 
expansão realizada em 2019, a fábrica possui capaci-
dade para 3 mil trabalhadores. A novidade, contudo, 
são outros 4 mil trabalhadores integrados em dezoito 
plataformas “sistemistas”, que são fornecedores de pe-
ças e de componentes para os carros a serem monta-
dos na fábrica que ficam dentro da área do complexo. 
A unidade de Gravataí é, atualmente, de longe, a que 
possui mais produtividade do trabalho em todas as 
suas unidades brasileiras e, simultaneamente, a que 
possui salários mais reduzidos e mais rotatividade do 
trabalho. 

Em síntese, a transformação tecnológica em curso 
4.0 coloca as seguintes alterações para a indústria: 

• Os novos sistemas tecnológicos reduzem de for-
ma significativa a massa de trabalhadores necessária 
para a produção e reduz a qualificação exigida, elevan-
do a rotatividade e, nos dizeres da Hyundai, diminuin-
do a “dependência dos trabalhadores”. 

• Ao mesmo tempo, o novo processo em curso cen-
traliza, em um único espaço, trabalhadores e forne-
cedores. Isto significa que se eleva a concentração de 
trabalhadores em um único espaço e integrados a um 
mesmo sistema automatizado. 

• Os fenômenos anteriores, oriundos da modula-
rização e da automação, abrem espaço para um novo 
processo no interior da indústria. A tendência nas dé-
cadas anteriores foi a fragmentação do sistema produ-
tivo em frações relativamente independentes. É o pro-
cesso de terceirização das unidades produtivas. Esse 
fenômeno, agora, eleva a possibilidade de uma verti-
calização da produção, no sentido de que os fornece-
dores, ao integrarem espacialmente e tecnicamente o 
mesmo sistema produtivo, possam ser adquiridos pelo 
sistema industrial central. Isto significa uma nova eta-
pa de centralização de capital.

• Outra tendência que se impõe é que vários pro-
dutos de alto custo industrial sejam vendidos a inter-
mediários e, somente então, oferecidos ao consumidor 
final na forma de serviços. Esta é uma situação já pal-
pável no caso da empresa Uber e similares, que anali-
saremos em um artigo posterior desta revista.

24. Para mais detalhes, ver “Como as multinacionais superexploram os operários brasileiros: O caso da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) em Goiana, 
Pernambuco.  Por José Tamarindo” no Anuário Estatístico do ILAESE de 2017.
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Resta colocar as questões: qual os impactos dessa 
transformação tecnológica no Brasil? O país está apto 
para enfrentar a nova transformação tecnológica?

O Brasil diante da revolução tecnológica 4.0
O relatório Readiness for the Future of Production Re-

port 2018 (WEF) mostra o país na 41ª posição em termo 
da estrutura de produção e na 47ª posição nos vetores 
de produção da indústria. Em se tratando de um país 
com mais de 210 milhões de habitantes, possuidor de 
um dos 10 maiores PIBs do mundo, trata-se de uma 
posição deplorável. Mais ainda, o Brasil é classificado 
como integrante dos países nascentes em termos de 
novas tecnologias e, assim, distantes da corrida tec-
nológica. Trata-se da mais baixa classificação indicada 
no relatório em questão.

E não se trata de uma projeção de futuro, mas da 
realidade presente. Vimos que o Brasil possui um per-
centual de redução de sua indústria de transformação 

muito superior à média global, assinalando uma de-
sindustrialização de fato. Ao mesmo tempo, a magni-
tude absoluta de sua indústria de transformação pos-
sui um peso de 5 a 10 vezes menor que os principais 
países do mundo, considerando as respectivas popula-
ções. A análise da propriedade é a mais grave de todas. 
Apenas montamos mercadorias cujos projetos, desen-
volvimento, domínio técnico e lucro acumulado estão 
em outros climas e em outras paisagens.

Não fosse o bastante, o percentual geral da in-
dústria de transformação ainda camufla um último 
aspecto que queremos destacar. Como indicamos na 
tabela que se segue, em que apresentamos o desen-
volvimento histórico dos trabalhadores que com-
põem a indústria de transformação brasileira, todo 
crescimento da indústria de transformação deu-se 
nas atividades complementares ao agronegócio e de 
menor valor agregado: a indústria de alimentos e de 
bebidas.

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
IBGE Subsetor 1985 1992 2002 2012 2016 2017 2018 2019
Prod. Mineral Não Metálico 307.730 262.703 282.486 448.671 384.754 363.112 355.016 353.274
Indústria Metalúrgica 592.593 475.210 511.911 812.455 631.569 623.423 628.342 640.269
Indústria Mecânica 356.876 290.805 302.876 628.272 519.432 511.873 530.382 542.800
Elétrico e Comunicação 299.616 246.910 182.065 310.541 234.951 231.890 227.540 237.614
Material de Transporte 388.155 323.110 316.414 600.843 453.885 453.284 464.473 468.103
Madeira e Mobiliário 358.034 308.446 415.004 485.421 408.573 402.984 403.254 395.568
Papel e Gráfico 289.668 271.599 307.540 408.885 354.468 343.308 335.843 329.755
Borracha, Fumo, Couros 343.878 309.092 239.222 335.042 304.603 296.574 296.481 292.822
Indústria Química 480.527 458.944 547.399 934.633 865.053 864.076 870.590 886.626
Indústria Têxtil 744.208 670.724 732.559 1.011.714 846.566 841.605 808.862 798.877
Indústria Calçados 242.533 236.449 262.537 334.055 284.995 276.643 273.114 268.800
Alimentos e Bebidas 809.986 859.270 1.109.761 1.837.796 1.859.164 1.896.434 1.904.255 2.004.750
TOTAL 5.213.804 4.713.262 5.209.774 8.148.328 7.148.013 7.105.206 7.098.152 7.219.258
IBGE Subsetor 1985 1992 2002 2012 2016 2017 2018 2019
Prod. Mineral Não Metálico 5,90% 5,57% 5,42% 5,51% 5,38% 5,11% 5,00% 4,89%
Indústria Metalúrgica 11,37% 10,08% 9,83% 9,97% 8,84% 8,77% 8,85% 8,87%
Indústria Mecânica 6,84% 6,17% 5,81% 7,71% 7,27% 7,20% 7,47% 7,52%
Elétrico e Comunicação 5,75% 5,24% 3,49% 3,81% 3,29% 3,26% 3,21% 3,29%
Material de Transporte 7,44% 6,86% 6,07% 7,37% 6,35% 6,38% 6,54% 6,48%
Madeira e Mobiliário 6,87% 6,54% 7,97% 5,96% 5,72% 5,67% 5,68% 5,48%
Papel e Gráfico 5,56% 5,76% 5,90% 5,02% 4,96% 4,83% 4,73% 4,57%
Borracha, Fumo, Couros 6,60% 6,56% 4,59% 4,11% 4,26% 4,17% 4,18% 4,06%
Indústria Química 9,22% 9,74% 10,51% 11,47% 12,10% 12,16% 12,27% 12,28%
Indústria Têxtil 14,27% 14,23% 14,06% 12,42% 11,84% 11,84% 11,40% 11,07%
Indústria Calçados 4,65% 5,02% 5,04% 4,10% 3,99% 3,89% 3,85% 3,72%
Alimentos e Bebidas 15,54% 18,23% 21,30% 22,55% 26,01% 26,69% 26,83% 27,77%

Fonte: RAIS. Elaboracao: ILAESE
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Enquanto o total de trabalhadores empregados na 
indústria de alimentos e de bebidas saltou de 15,54% 
da indústria de transformação em 1985 para 27,77% em 
2019, vemos despencar os setores elétrico e de comuni-
cação, bem como o metalúrgico e de material de trans-
porte. O Brasil está caminhando a passos largos para se 
converter na roça do mundo, mesmo que sua indústria 
de transformação ainda seja bastante significativa. 

As consequências desse processo já podem ser 
sentidas e se ampliam a cada ano, o que veremos com 
detalhe nos próximos artigos deste anuário. Não há 
possibilidade alguma de reverter esse cenário se alian-
do a um ou outro setor do capitalismo brasileiro. As 
propriedades que controlam já estão, no mínimo, meio 
século atrasadas em relação ao domínio das mercado-
rias de maior valor agregado. A lucratividade rápida 
que o capital impõe direciona os capitais aqui insta-
lados para os setores de matéria-prima e, no máximo, 
seu beneficiamento. Isto não significa que o Brasil está 
fora das transformações tecnológicas em curso. O ca-
pital submete tudo e todos aos seus circuitos. O Brasil, 
entra, contudo, apenas como consumidor de tecnolo-
gia de ponta. O que significa sofrer todos os impactos 
negativos do ponto de vista da menor demanda por 
trabalho e de sua centralização, ficando o desenvolvi-
mento técnico e o capital acumulado em outros países.

Vemos então como o problema da desindustrializa-
ção relativa no Brasil se entrelaça com o mecanismo 
da dívida pública, apresentado no artigo introdutório 
deste Anuário. Como a indústria de transformação 
reduz a cada dia, também se reduz a quantidade de 
mercadorias em circulação. Para evitar um colapso, 

o Estado injeta o remédio de curta duração. Deve as-
sumir o capital excedente que não encontra locais de 
investimentos e, ao mesmo tempo, reduzir o fluxo mo-
netário que nada mais faz do que expressar as merca-
dorias em circulação. Retira da circulação moeda que 
não possui mais mercadorias para espelhar seu valor. 
Contém a inflação e salva os capitais convertendo mais 
e mais capitais reais em capitais fictícios. Valores fictí-
cios que, ainda assim, produzem juros aos capitalistas, 
em particular ao capitalista do setor bancário que faz 
toda mediação nas relações que envolvem os títulos 
fictícios entre o Estado e as demais empresas.

Os trabalhadores pagam duplamente a conta da 
redução da cadeia de valores produzida em função da 
desindustrialização relativa. A desindustrialização 
mesma provoca o crescimento do desemprego, da in-
formalidade e a redução da remuneração. Pagam outra 
vez a conta remunerando indiretamente por meio dos 
impostos capitais que existem apenas como títulos de 
papel ou promessas de pagamento do governo. É evi-
dente que esse processo não pode continuar indefini-
damente. Como dirá Marx: “Do nada, nada provém. A 
classe capitalista em seu conjunto só pode retirar da 
circulação o que nela lançou anteriormente”. Não é 
possível salvar o capitalismo por meio da impressão de 
títulos de papel. Não passam de bolhas de sabão, sem-
pre prestes a estourar. 

Salta aos olhos que somente à classe trabalhadora 
interessa inverter esse processo. O que não poderá 
acontecer sem ferir de morte o próprio sistema capi-
talista em sem conjunto, a começar pelas relações de 
propriedade que sustentam o edifício inteiro.


