
Brasil terá que enfrentar um ano de
queda nas exportações e na demanda
do mercado interno

O
cenário para este início de 2009 pode ser resumido em
uma palavra: incerteza. Depois de um crescimento esti-
mado em 5% para o PIB brasileiro em 2008, a projeção
para 2009 já recua para 2%. O ano de 2008 pode ser di-

vidido em dois momentos: até o 3° trimestre, com desempenho
acima das expectativas, e o 4° trimestre com números ainda não
fechados, já refletindo o impacto da crise internacional, que de-
verá empurrar o PIB de 2008 para baixo. O PIB do 3° trimestre
de 2008 cresceu 1,8% sobre o trimestre anterior e 6,8% sobre o
mesmo trimestre de 2007. No acumulado do 1° ao 3° trimestre
de 2008, a alta do PIB ficou em 6,4%, em comparação ao
mesmo período do ano anterior.

Para a América Latina, que registrou crescimento de 5,9% em
2008, de acordo com a Cepal - Comissão Econômica para Amé-
rica Latina e Caribe, completando seu sexto ano consecutivo de
crescimento, os reflexos da crise internacional reduziram a pro-
jeção de 2009 para 2,4% para a América do Sul; 2,1% para a
América Central e 1,9% para a América Latina e Caribe. A
maior taxa de crescimento do PIB é esperada para o Peru e a
menor, para o México. A projeção para o Brasil é de 2,1%.

O cenário para a região em 2009, visto pela Cepal, aponta
queda no fluxo do comércio internacional, desaceleração das ex-
portações, queda nos preços dos produtos básicos, redução das
remessas, menores ingressos pelo turismo, afetando principal-
mente o Caribe e a América Central; e queda nos fluxos de in-
vestimento estrangeiro direto (IED). Na área financeira, a previ-
são é de aumento do custo do crédito externo; diminuição da
disponibilidade de financiamento internacional, provocando
desvalorizações das moedas locais em curto espaço de tempo,
com impactos distintos, como inflação e reflexos na competitivi-
dade e no balanço de pagamentos.

No Brasil, de acordo com Marcelo Salomon, economista-chefe
do Unibanco, em palestra realizada pela Abre - Associação Brasilei-
ra de Embalagem, a crise internacional provocou forte queda dos
ativos brasileiros e apesar das exportações continuarem em cresci-
mento, o saldo comercial está encolhendo, devido a importações
crescentes, refletindo uma demanda doméstica aquecida nos três
primeiros trimestres e os efeitos defasados da apreciação da taxa de
câmbio. Depois do forte crescimento das atividades econômicas nos
três primeiros trimestres de 2008, a crise de crédito e o aperto mo-
netário começam a provocar desaceleração econômica, principal-
mente em setores mais sensíveis como o de investimentos e bens
duráveis, que apresentam maior dependência de financiamento.

E PRECISO PRESERVAR A COMPETITIVIDADE
E mpresários e executivos estão sentindo dificuldades em plane-

jar suas ações quando há sinais de dificuldades à vista em vá-
rios setores, principalmente nesses dependentes de crédito. Na
dúvida, as decisões que implicam investimentos começam a ser
postergadas. O principal temor em uma crise de confiança é a
paralisia que pode gerar nas atividades produtivas. "O balanço
adequado entre a redução de custos e os investimentos necessá-
rios para manter as empresas competitivas será a chave do suces-
so", afirmou sobre este momento José Ricardo Roriz Coelho,
presidente da Vitopel e da Abrafilme - Associação Brasileira das
Indústrias de Flexíveis, em artigo à Gazeta Mercantil. Em no-
vembro, houve queda no faturamento da indústria, de 9,9% em
relação a outubro, afetando o emprego industrial que caiu 0,6%
no mesmo intervalo. A queda foi generalizada aos diversos seto-
res industriais, sendo mais significativa no segmento de bens du-
ráveis (automóveis e eletroeletrônicos).

Como medida para combater esses efeitos sobre a economia bra-
sileira, o governo está anunciando várias medidas. O reajuste de
12% no salário mínimo nacional, em estudos, que deve passar de
RS 415 para R$ 465, que representará um ganho real de quase
6%, deve injetar cerca de RS 27 bilhões na economia em 12 meses.

Outra notícia positiva é a redução da taxa de juros Selic em
um ponto percentual, de 13,75% para 12,75%, depois de notí-
cias sobre a redução da pressão inflacionária em 2009.

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado há
dois anos pelo Governo Federal para impulsionar a economia
brasileira, também deve se manter como um fator de superação
da crise. Os investimentos públicos e privados estão sendo calcu-
lados em R$ 600 bilhões, em projetos previstos para serem im-
plantados nos próximos 23 meses.

Em dezembro, o governo já havia anunciado um pacote de R$
8,4 bilhões para estimular o consumo com medidas como uma
nova tabela do imposto de renda da pessoa física, redução do
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras nas operações de
crédito direto ao consumidor e cheque especial; e redução do
IPI para automóveis.
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EXPORTAÇÕES MENORES
A queda no fluxo internacional de comércio deverá

se refletir nas exportações brasileiras, que estima-
se fiquem abaixo das projeções iniciais de US$ 202
bilhões em 2008. Os valores projetados estão va-
riando de USS 196 bilhões a US$ 200 bilhões. As
importações também estão em queda nos últimos
meses, após o crescimento ocorrido ao longo de
2008, devendo atingir os US$ 173 bilhões.

Fatores como queda no preço das commodities, no
preço do petróleo, valorização do dólar, além da queda
de demanda provocada pela crise no mundo estão entre
os principais motivos no recuo do comércio externo.

MÁQUINAS
A indústria de máquinas fechou 2008 com resulta-

dos bastante positivos, e estima-se um crescimen-
to no faturamento acima de 20%, índice bem supe-
rior ao registrado nos últimos anos, apontado pela
Abimaq - Associação Brasileira da Indústria de Má-
quinas e Equipamentos como reflexo do bom mo-
mento vivido pelo Brasil em 2008, com o aqueci-
mento do mercado interno, incentivando a renova-
ção e ampliação dos parques fabris de diversos seg-
mentos da produção. No acumulado de janeiro a
outubro de 2008, a alta no faturamento foi de
29,3% em relação a mesmo período do ano anterior,
com R$ 65,4 bilhões. O consumo aparente (produ-
ção + importação-exportação) cresceu 37,3% nesse
período, totalizando R$ 79,4 bilhões.

Mas, assim como os demais setores produtivos do
País, a preocupação da indústria de máquinas em re-
lação à evolução da economia brasileira é grande. Os
efeitos de uma redução mais séria da atividade indus-
trial afetariam a competitividade futura dessa indús-
tria, e as exportações. Atualmente, quase a metade
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das exportações do setor tem como destino Estados Unidos e países da
Europa, os mais duramente atingidos pela crise. De janeiro a outubro de
2008, as exportações somaram US$ 10,3 bilhões.

As vendas externas de máquinas e equipamentos para a indústria de
bens de consumo, na qual estão incluídas máquinas gráficas, para alimen-
tos e bebidas, têxteis, para plásticos e borracha, para embalagem, entre
outros, tiveram crescimento de 23,7% em 2007 comparado a 2006, so-
mando US$ 788 milhões (de janeiro a outubro). Já as estimativas para
2008 são de queda de 7%. As perspectivas para as exportações de máqui-
nas para embalagem são de crescimento de 13% e de máquinas para plás-
tico de 10,3%, contrariando as expectativas gerais de queda em 2008.
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FATORES POSITIVOS PARA A EMBALAGEM
A tendência é de que a indústria de embalagem, a princípio, não deva ser

seriamente afetada, a reboque da indústria de bens de consumo não-
duráveis (alimentos, bebidas, vestuário). Essa tendência deverá se confir-
mar com a alta no salário mínimo, inflação mais baixa e o fato de que,
com o aperto do crédito, o consumo costuma migrar dos bens duráveis
para os não-duráveis.

Em novembro, a indústria de semi-duráveis e não-duráveis, como ali-
mentos, bebidas e vestuário, teve a menor queda, de 0,7% no faturamento.
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As vendas do setor de papelão ondulado, que reproduzem com maior fi-
delidade a demanda de bens de consumo, foram de 157,28 mil toneladas
em dezembro com queda de 4,52% em relação a dezembro de 2007
(164,72 mil toneladas). O setor fechou 2008 com vendas de 2.274,13 mil
toneladas e crescimento de 0,88% em relação ao ano de 2007 (2.254,23
mil toneladas). "Encerramos o ano com vendas abaixo das últimas
previsões do setor, entre 1,0% a 1,5% ", comentou Paulo Sérgio Peres,
presidente da Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO).

ENTENDENDO A CRISE MUNDIAL

V ale a pena conferir o que Horacio de Mendonça Netto, ex-su-
perintendente geral da Bovespa e BM&F (Bolsa de Mercado-
rias e Futuros) falou no início de dezembro, em palestra profe-

rida por iniciativa da Abigraf - Associação Brasileira da Indústria
Gráfica, sobre a origem da crise. "Os bancos conseguem criar um

montante de riqueza financeira maior que os meios em circulação.
As autoridades monetárias controlam seus efeitos via depósitos
compulsórios e impondo limites de alavancagem. Nas bolhas,
quanto mais gente entra no mercado, mais ele se valoria; quanto
mais se valoriza, mais gente entra. Os preços sobem. De repente,
"fura"! A crise mundial teve origem exatamente no espantoso salto

do volume de dinheiro aplicado nos bancos, em títulos, imóveis,
ações, cartões de crédito, commodities e em alavancagem nos mer-
cados futuros, gerando uma riqueza financeira em patamar de US$
200 trilhões, quase quatro vezes o PIB global (US$ 48 trilhões).

Crédito farto, mas com riscos. Só podia dar no que deu. Faltou xe-
rife para impor limites. Alan Greenspan admitiu publicamente a sua
omissão ou falta de percepção. Considerando os estragos resultantes,
é evidente que a atual alavancagem será reduzida para um patamar
bem inferior. Talvez o ajuste riqueza financeira/PIB global caia para

uma relação de 2,5 vezes. O impacto da redução será enorme na eco-
nomia. Isso significa que muita volatilidade ainda está por vir ao la-
do de uma inevitável recessão mundial. Esse ajuste via redução da ri-

queza financeira está em curso e explica o porquê da crise continuar
indefinida, apesar dos vários governos já terem injetado na economia
valores que caminham para US$ 10 trilhões (cinco vezes o PIB brasi-
leiro). Qual será o limite? Quanto tempo vai durar a crise?"
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