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A indústria no Brasil e o combate à pandemia

  No debate econômico especialistas discordam sobre qual é a importância da indústria no 
desenvolvimento. Essa discussão ganhou força nos últimos anos, quando a crise econômica 
impulsionou o agronegócio como gerador de riqueza no Brasil ao mesmo tempo em que 17 fábricas 
por dia fecharam entre 2015 e 2018. Assim, o dinheiro que entra no Brasil ficou mais dependente de 
produtos não-industrializados, como a soja, o minério de ferro e o petróleo, enquanto nossa 
capacidade de produzir bens mais sofisticados foi minguando lentamente.

 Essa discussão tem relação com a dificuldade de produzir algo – e muitos dizem que quanto 
mais difícil, mais ele vale. Você já parou para pensar onde foram produzidas suas canetas, seu 
caderno da escola ou o colchão em que você dorme? Muito provavelmente no Brasil. Mas 
computadores, celulares e sistemas de software, por exemplo, só são produzidos por alguns poucos 
países, dos quais temos que importar e pagar caro por isso. O preço do produto, nesse sentido, é a 
recompensa que damos a quem o desenvolveu, porque é muito mais difícil, em termos de 
conhecimento humano, produzir um semicondutor microscópico para um celular envolve muito 
mais conhecimento humano, como faz o Japão, do que extrair blocos de minério de ferro de uma 
montanha, como fazemos em Minas Gerais.

  Em meio a tudo isso, o coronavírus expôs uma fragilidade do Brasil: não somos capazes de 
fabricar até mesmo produtos simples para combater a pandemia, como aventais e máscaras 
hospitalares. Por exemplo: o Brasil produz 1.5 milhão de máscaras hospitalares por mês. É suficiente? 
Não, então encomendamos da China 240 milhões de máscaras para proteger nossos profissionais da 
saúde. Essa importação, no entanto, não foi fácil: com altíssima procura por produtos hospitalares, 
os fabricantes tendem a vender a quem paga mais, e nessa corrida o Brasil quase ficou para trás. 
Alguns países onde as fábricas estão instaladas chegaram até mesmo a proibir a exportação de 
produtos médico-hospitalares, com medo de um desabastecimento em seus próprios hospitais em 
um momento tão crítico. 

 Diante dos novos acontecimentos, os economistas continuarão a discutir para encontrar 
soluções ao Brasil. Afinal, a indústria importa ou não para um país? E qual é o papel do governo no 
desenvolvimento da indústria? É possível que a gente fabrique e venda celulares brasileiros mundo 
afora? Se sim, o que precisamos fazer para chegar lá? Se não, quais são as limitações que 
encontramos? E no que devemos focar em produzir para ganhar dinheiro? Essas perguntas 
continuam em aberto. E você, o que acha?


