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INDÚSTRIA - Os grandes grupos econômicos deixam de comandar o crescimento setorial

Mais produção
e emprego na
menor empresa

penho da economia brasilei-
ra no ano passado. A aposta
continua abaixo de 3%.

Segundo o gerente execu-
tivo da Unidade de Pesquisa
Econômica da CNI, Renato
da Fonseca, o aumento da
renda e do crédito e a queda
dos juros foram os principais
responsáveis pela recupera-
ção de pequenas e médias
empresas. Já as grandes em-
presas foram afetadas pela

Valderez Caetano

Pela primeira vez desde
1998, as pequenas e médias
empresas foram as princi-
pais responsáveis pelo cres-
cimento da produção indus-
trial brasileira no último tri-
mestre do ano. A informação
referente ao período outubro-
dezembro de 2006 causou
surpresa porque, historica-
mente, as grandes empresas
comandam o cresci-
mento do setor indus-
trial no País. E este
também é um sinal
bastante animador, já
que as pequenas e mé-
dias empresas são res-
ponsáveis pela maior
oferta de empregos
aos brasileiros.

Esta constatação
surgiu com a recente
divulgação da série
histórica Sondagem
Industrial, elaborada
pela Confederação
Nacional da Indústria
(CNI). A mudança de
perfil nos motores do
crescimento indus-
trial, no entanto, não
foi suficiente para al-
terar as previsões da
CNI sobre o desem- Fonseca: real valorizado afetou negócios

redução das exportações e
pelo crescimento das impor-
tações devido à valorização
do real diante do dólar.

Para Fonseca, a expansão
da renda e do emprego não
deve pressionar os índices
de inflação porque os esto-

ques estão ajustados à
demanda. Apesar da
melhor performance
das pequenas e médias
empresas, a CNI man-
tém em 2,7% a estimati-
va de crescimento eco-
nômico no ano passado
e de 3,7% para 2007.

A CNI ouviu executi-
vos de 1.326 empresas
entre os dias 2 e 19 de
janeiro. Portanto, três
dias antes do anúncio
oficial do Programa de
Aceleração do Cresci-
mento (PAC). Das em-
presas pesquisadas,
55,2% admitem que vão
faturar mais nos próxi-
mos seis meses. Em
outubro do ano passa-
do, eram de 53,9%. Em
janeiro de 2006, 554%.

— Não dá para dizer que
as empresas estão tão satis-
feitas assim — esclarece
Fonseca. — As expectativas
são positivas, mas não tão
fortes como o desejado.

A pesquisa da CNI mos-
trou ainda que, apesar de me-
lhoria das expectativas sobre
faturamento, 49,9% das em-
presas afirmaram que vão
manter o mesmo número de
empregados. Em outubro do
ano passado, eram 48,7%.

Os empresários também
estão mais otimistas em rela-
ção às exportações. Do total
de entrevistados, 51% declara-
ram que vão aumentar as ven-
das para o exterior, contra
46,9% em outubro. Segundo
Renato da Fonseca, as empre-
sas estão calejadas e com o
"pé atrás" diante dos altos e
baixos da economia brasilei-
ra. Estão cautelosas em suas
expectativas. Em 2003, por
exemplo, o crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB)
foi de 0,3%. Em 2004, de 4,9%.
Em 2005, o crescimento da
economia ficou em 2,8%.

. Expectativa de melhora em seis meses
Nanei Santana

Os empresários já afir-
mam que nos próximos seis
meses as condições para de-
senvolverem negócios no
Brasil serão mais favoráveis
do que as atuais. Esta anima-
dora constatação surgiu na
Sondagem da Indústria de
Transformação, que acaba
de ser divulgada pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV).

Isso porque, afirmam,
dentre todos os componen-
tes do índice de Confiança
da Indústria (ICI) — que
caiu de 106,3 em dezembro
de 2006 para 1044 em janeiro
de 2007 —, o indicador da si-
tuação futura aumentou de
96,8 para 984, enquanto o da
situação atual recuou de
115,8 para 110,5.

Houve elevação de 4,9% no
índice de situação dos negó-
cios em seis meses na compa-
ração de janeiro com o mês
anterior e de 7,9% ante a idên-
tico período do ano passado.

A parcela dos empresá-
rios que esperam melhoras
no período passou de 50%
em dezembro para 56% em
janeiro. Já a proporção dos
empresários que conside-
ram a pior situação caiu de

6% para 5%.
Apesar de positivos, os in-

dicadores não garantem uma
mudança radical no cenário
econômico. — As avaliações
para o futuro são melhores,
mas o ritmo de crescimento
da indústria deve continuar
moderado — afirma o coor-
denador de sondagens con-
junturais do Instituto Brasilei-

ro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (Ibre/FGV),
Aloisio Campeio.

Há também outros dados
positivos na pesquisa, como
a redução da parcela de em-
presas que esperam reajus-
tar seus preços — passou de
31% no trimestre de janeiro a
março do ano passado para
26% no mesmo período deste

ano — e melhores perspec-
tivas de contratação de mão-
de-obra.

A utilização da capacidade
instalada da indústria, segun-
do a FGV, em janeiro de 2007
(834%) foi superior à registra-
da em igual mês de 2006
(82,8%), com destaque para o
setor de bens de capital, que
passou de 78,6% para 85,6%.

-Tributação
excessiva é o
pior problema
Valderez Caetano

No topo da lista de recla-
mações apuradas pela pes-
quisa recentemente divulga-
da pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), as
empresas voltaram a culpar
a elevada carga tributária pe-
lo não crescimento da eco-
nomia. Um total de 69% das
empresas pesquisadas e 71%
da pequenas e médias desta-
caram os altos impostos co-
mo o grande problema para
a produção brasileira.

A pesquisa trouxe outra
curiosidade: pela primeira
vez desde o quarto trimestre
de 2005, as taxas de juros
elevadas perderam impor-
tância junto às empresas
pesquisadas. Entre os gran-
des empresários, a reclama-
ção contra a taxa de juros
caiu 11 pontos percentuais.
No caso das pequenas e mé-
dias empresas, as reclama-
ções caíram sete pontos.

Apenas 34% dos grandes
empresários reclamaram da
taxa de juros e, entre os pe-
quenos e médios, 37%. A
CNI atribuiu a mudança de
humor às sucessivas quedas
na taxa básica de juros (Se-
lic) do Banco Central (BC).

Para a CNI, também pela
primeira vez nos últimos
anos, a produção industrial
não veio acompanhada dos
chamados estoques "indese-
jados". Segundo a pesquisa,
eles se ajustaram aos níveis
planejados pelas empresas, o
que só aconteceu no primeiro
semestre de 2004, ano em
que a economia cresceu 4,9%.
— Este resultado indica que
aumentos adicionais de de-
manda serão respondidos
com aumento da produção, o
que é um bom sinal para a
economia brasileira em 2007
— diz Renato da Fonseca.

Ainda de acordo com a
CNI, as expectativas de ja-
neiro de 2007 se mantêm
próximas às apuradas em ja-
neiro de 2006. Ou seja, em-
bora a atividade industrial do
segundo semestre de 2006
tenha sido mais dinâmica
que no segundo semestre de
2005, esse dinamismo não se
traduziu em expectativas
mais otimistas.
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