
Brinquedos, calçados, eletroeletrônicos e tintas
vêem nas questões cambiais e tributárias
a barreira para seu desenvolvimento

TINTAS E VERNIZES

Desempenho sensível
As vendas do setor de tintas e vernizes registraram, em
2006, crescimento de 3,17% sobre o ano anterior, se-
gundo os dados do Sindicato da Indústria de Tintas e
Vernizes do Estado de São Paulo (Sitivesp). No perío-

do, o consumo foi de 330 milhões de galões. O faturamento atingiu
US$ 2,34 bilhões, com alta de 14,7% sobre 2005. No mercado
externo, as vendas somaram US$ 118.553 milhões, com alta de
11,04% sobre 2005 e 49.831 toneladas.

ELETROELETRÔNICOS

Urgência por novas diretrizes económicas
A indústria eletroeletrônica fechou 2006 com crescimento de 14%
sobre 2005, de acordo com os dados da Abinee, entidade do setor. As
exportações somaram US$ 9,2 bilhões, com alta de 18% sobre 2005 e
destaque para os países da Aladi como principal destino. Em relação
ao faturamento, as exportações contabilizaram o menor percentual
desde 2001, com 19%. As importações cresceram 24%, atingindo
USS 18,7 bilhões. O déficit da balança comercial totalizou US$ 9,5
bilhões, com alta de 30% sobre 2005. Para 2007, o faturamento deve-
rá crescer 15% em relação a 2006.

CALÇADOS

Impacto decrescente
A indústria calçadista brasileira totalizou uma produção de 720 milhões de
pares em 2006, o equivalente a cinco milhões de pares a menos em relação
a 2005, indicam os dados da Abicalçados. As exportações apresentaram
queda de 15% em volume. No período, foram embarcados 164,9 milhões
de pares, contra 171,8 milhões, em 2005. Até novembro, as exportações
somaram US$ 1,715 bilhão, contra US$ 1,701 bilhão em 2005.

BRINQUEDOS

Fim da salvaguarda nacional
A produção da indústria brasileira de brinquedos atingiu 130 milhões de
unidades em 2006, ante 115 milhões no ano anterior, com destaque para
os produtos até R$ 30, que representam 70% da produção, segundo a
Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq). Em 2006,
a salvaguarda que protegia os fabricantes nacionais expirou, eliminando a
sobretaxa de 8% aos importados. Para os importadores, a competitivida-
de da indústria aumentará; para os fabricantes a concorrência será des-
leal, já que para a importação a fiscalização é baixa.

Toys, shoes, electro-electronícs and paints see barriers to their
development in matters of exchange rates and taxes

PAINTS AND VARNISHES

Sensitive performance
The sales of paints and varnishes have registered in 2006,
growth of 3.17% over the year before, according to the
Union of Paints and Varnishes Industry of São Paulo
State (Sitivesp). In this period, the consumption was of

330 million containers. The turnover reached US$ 2.34 billion with a
high of 14.7% above 2005. In the foreign market, the sales totaled US$
118.553 million, with a high of 11.04% above 2005, at 49.831 tons.

ELECTRO-ELECTRONÍCS

Urgency for the new economic guidelines
The electro-electronic industry closed 2006 with growth of 14% over
2005, according to the data of Abinee, representing the sector. The
exports totaled US$ 9.2 billion, with a high of 18% over 2005, with the
countries of Aladi outstanding as the main destiny. With regards to the
turnover, the exports accounted for the lowest percentage since 2001,
with 19%. Imports grew 24%, reaching US$ 18.7 billion. The trade
balance déficit totaled US$ 9.5 billion, with a high of 30% over 2005.
For 2007, the turnover should increase by 15% compared to 2006.

SHOES

Decreasing impact
The Brazilian shoes industry totaled a production of 720 million pairs of
shoes in 2006, the equivalent of five million of pairs less in relation to
2005, according to data from Abicalçados. Exports presented a fali of
15% in volume. In the period, 164.9 million pairs have been shipped, as
against 171.8 million in 2005. By November, the exports totaled US$
1.715 billion, as against US$ 1.701 billion in 2005.

TOYS

End of national safeguard
Production of the Brazilian industry of toys reached 130 million units in
2006, compared to 115 million the year before, outstanding are the
products costing up to R$ 30, which represent 70% of the production, ac-
cording to the Brazilian Association of the Toys Industries (Abrinq). In
2006, the safeguards that protected the domestic manufacturers expired,
eliminating the surtax of 8% on imported products. For the importers, the
competitiveness of the industry will increase; for the manufacturers the
competition will be unfair because the inspection of imports is weak.
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