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A indústria brasileira já sentiu os primeiros impactos da crise, com a redução de pedidos em 
alguns segmentos, mas deve encerrar 2008 com saldo positivo e bem acima dos patamares 
anteriores a 2007. E para 2009 as perspectivas também são positivas na maior parte dos 
setores. E a maior parte dos investimentos já em curso deve ser mantida.  
 
O vice-presidente corporativo da Eurofarma, Nelson Mussolini, por exemplo, frisou que não é 
hora de parar de investir. A Eurofarma manterá seus investimentos para 2009, quando será 
concluído o complexo industrial orçado em R$ 320 milhões. A fabricante de tubos e conexões 
Amanco também mantém o plano de ampliar a capacidade em 20%. "O mercado continuará 
aquecido, apenas a temperatura não estará tão alta quanto esperávamos", disse o diretor-
geral da Amanco, Marcos Bicudo que prevê crescer 28% este ano.  
 
"Os déficits habitacional e de saneamento no País ainda são grandes. Além disso, há 25 
milhões de brasileiros que ingressaram recentemente na classe média. Esses fatores 
continuarão mantendo a construção civil como um dos principais vetores de crescimento da 
economia."  
 
O vice-presidente da Tigre, Evaldo Dreher também informou crescimento de 20% este ano e 
projeção de mais 6% para 2009. Apesar de as incorporadoras já terem registrado queda nas 
vendas, cancelado novos projetos e demitido funcionários, a indústria de materiais de 
construção ainda não sentiu redução significativa nas vendas e deve registrar em 2008 um dos 
melhores anos da história. A Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Construção 
(Abramat) já reviu para cima três vezes a projeção deste ano, inclusive no início de novembro, 
quando as incorporadoras sentiram os primeiros impactos da crise internacional.  
 
Os números de setembro indicaram um crescimento de 34,8% no acumulado do ano sobre 
igual período de 2007. Por isso, a entidade, que entrou em 2008 projetando alta de 12%, 
modificou a previsão para 23%, o que deve levar a uma receita de R$ 96 bilhões no ano. 
Segundo Melvyn Fox, presidente da Abramat, o setor alcançou em setembro níveis próximo do 
recorde histórico de ocupação, 88%, e nenhuma paralisação ou demissão foi anunciada por 
ora. Em 2004 o faturamento dessa indústria era de R$ 68,4 bilhões.  
 
O que pode acontecer é a suspensão temporária de investimentos anunciados entre 2007 e 
2008. As fabricantes de cimento, por exemplo, anunciaram planos que ampliariam a 
capacidade de produção do País em 50% até 2012, para 90 mil toneladas. A Holcim previa 
aplicar R$ 1,6 bilhão na construção de uma nova fábrica, mas já informou que suspendeu o 
projeto.  
 
O setor de siderurgia também deve apresentar bom crescimento das vendas neste ano, em 
grande medida devido à forte demanda da construção civil. As projeções estão sendo revistas, 
mas a última previsão é de alta de 12,5% nas vendas internas. As empresas já sentiram 
redução dos pedidos e, por isso, anteciparam paradas programadas para manutenção em suas 
unidades. O volume esperado para o mercado interno na última previsão era de 23,12 milhões 
de toneladas. Em 2006 a produção foi de 17,5 milhões de toneladas. Em 2001 havia sido de 
15,6 milhões de toneladas  
 
Segundo Marco Polo de Mello Lopes, vice-presidente executivo do Instituto Brasileiro de 
Siderurgia (IBS), o mercado internacional está enfraquecido, com queda de preços e redução 
de produção. "O Japão e a União Européia já formalizaram a recessão, os Estados Unidos têm 
uma situação complicada, e com isso há aumento do protecionismo e desvios de comércio", 
disse, destacando a preocupação geral com a China, que tende a elevar as exportações para o 
Brasil. "Enquanto as exportações globais da China caíram 9%, as vendas para a América 
Latina cresceram 23% até agosto", afirmou, defendendo o aumento das alíquotas de 
importação.  
 



No setor de máquinas e equipamentos, as previsões de vendas e de consumo aparente - de 
alta de até 25% e 35%, respectivamente - não foram alteradas pela Associação Brasileira das 
Indústrias de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), pois refletem entregas de pedidos em 
carteira feitos desde 2007, mas a associação admite que as encomendas já estão caindo, 
principalmente para os setores automobilístico, sucroalcooleiro e de papel e celulose. Em 1999 
o consumo nacional foi de R$ 30,4 bilhões, em 2006 de R$ 59,6 bilhões e a previsão este ano 
é de R$ 95,6 bilhões.  
 
A desaceleração das vendas que se vislumbra muda a previsão da categoria de que os 
investimentos em bens de capital no País atingiriam 21% do PIB até 2010, seguindo o ritmo de 
crescimento anual do setor na faixa dos 20%. Hoje, a participação está em 18%. "O mínimo 
para se manter um crescimento sustentável da economia é de 25% do PIB", disse Mário 
Bernardini, assessor da presidência da Abimaq para assuntos econômicos. "Agora podemos até 
zerar o crescimento, e continuar nos 18%."  
 
Para Humberto Barbato, presidente de Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
(Abinee), a crise provoca impacto significativo no setor, o que fez a associação rever a meta 
de crescimento para 2008, de 13% para 10%. Entre as áreas que a Abinee acompanha, a de 
eletrônicos de consumo e os computadores pessoais são as mais atingidas. A previsão inicial 
de crescimento para computadores era de 30% e passou para 20%.. Apesar disso, Barbato vê 
2009 com otimismo. "Setores como geração de energia e equipamentos dificilmente serão 
impactados, por exemplo." Na média, para todos os setores que a associação representa, o 
crescimento esperado é de 5%, segundo Barbato. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A8. 


