
Com uma queda de 22,1%
com relação ao mesmo perío-
.do do ano passado, o primeiro
trimestre deste ano foi cruel
para as vendas externas bra-
sileiras de produtos manufa-
turados. As indústrias para
as quais vender no mercado
externo já era problemático
em decorrência, principal-

mente, da sobrevalorização
sdo real, viram a situação se
deteriorar rapidamente desde
setembro/outubro do ano
passado quando a cotação do
dólar em relação ao real co-
meçou a subir, favorecendo as
exportações, mas coincidindo
com a eclosão da crise finan-
ceira internacional. Outras,

para as quais as exportações
estavam em expansão e que se
animaram ao ponto de criar
subsidiárias no exterior para
ampliar sua fatia dos merca-
dos mais ricos, tiveram uma
derrocada sem precedentes,
responsável por milhares de
demissões e por uma suspen-
são de investimentos.
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O setor de calçados é um
exemplo de uma indústria que,
fazendo o máximo esforço para
exportar, bateu de frente com a
crise global. Para Heitor Klein,
diretor executivo da Associação
Brasileira da Indústria de Calça-

dos (Abicalçados), o setor vem
registrando quedas consecutivas

nas exportações desde.2005,
quando começou o processo

de valorização do real em re-
lação ao dólar. "Em 2004, as
empresas do setor exportaram
212,4 milhões de pares. No ano
seguinte foram 189,6 milhões de
pares, uma queda de 10,7%. Em
2006, as exportações caíram
para 180,4 milhões de pares;
em 2007, 177 milhões de pares
e, em 2008, embarcamos apenas
165,7 milhões. E neste primeiro
bimestre de 2009, já registramos
queda de 26% no volume de

pares exportados."
Klein observa que a situação

cambial passou a ser muito po-
sitiva para a exportação de cal-
çados a partir dos últimos me-
ses do ano passado, mas então
começaram a surgir problemas
nos planos interno e externo.
Aqui, os bancos passaram a
trabalhar com prazos de paga-

mentos mais curtos e juros mais
altos, criando mais problemas

_ para os exportadores. Parale-
lamente, a crise global passou
a repercutir nos pedidos de
calçados para a próxima esta-
ção. Os importadores também
estão sem crédito para realizar
as compras de calçados, que
geralmente são entregues num

espaço de três a quatro meses
após o pedido. Como se não
fosse suficiente, o setor agora
enfrenta a entrada maciça de1

calçados chineses. Os fabrican-
tes da China são pressionados a
desovar os estoques excedentes
que não conseguem vender para
seus clientes da Europa, dos

Estados Unidos e do Japão. A
Argentina, por sua vez, busca
proteger o seu mercado e está
restringindo as exportações de
calçados brasileiras. Contudo,
sabemos que os argentinos
estão comprando calçados de
outros países", diz ele.

Para contornar essas difi-
culdades, a Abicalçados vem

se movimentando, já tendo
solicitado ao governo uma
investigação de dumping dos
calçados chineses, processo que
teve início em janeiro deste ano.
Também promove reuniões
com representantes da Argen-
tina para amenizar as medidas,
restritivas adotadas pelo gover-

no do país vizinho.

Balança deficitária
A indústria brasileira de auto-
peças passa por uma situação
semelhante, com a diferença de
que é ainda mais afetada por
.importações. Inclusive porque
empresas multinacionais do
setor, que utilizavam o Brasil
como uma de suas plataformas
de exportação, têm preferido
exportar por meio de suas ma-
trizes. Pesquisa realizada pelo

Sindicato Nacional da Indústria

de Autopeças {Sindipeças) com
93 empresas, que representam
42% do faturamento do setor,
revela que a receita acumulada
em janeiro/fevereiro caiu 31,3%
em termos reais em relação ao

__mesmo período do ano passado.
Trata-se de uma indústria que
exporta para 140 países e que,
no primeiro bimestre deste ano,
carreou US$ 793,40 milhões
para o país, um decréscimo de
59,68% em comparação com
os primeiros dois meses do ano

1 passado (US$ 1,520 bilhão). As
montadoras sempre importaram
autopeças e o primeiro bimestre
de 2009 não foi exceção, mas

;a queda de suas compras no:
exterior (41,11%) foi inferior à
das vendas externas dos forne-
cedores brasileiros. Com isso, a

indústria de autopeças, que era
superavítária, passou a ser defici-
tária. As importações somaram

US$ 1,249 bilhão em janeiro/
! fevereiro, deixando um saldo
negativo de US$ 455 milhões.
Em março, segundo os últimos
dados divulgados, a redução das
exportações de autopeças foi
menor, mas mesmo assim muito

1 significativa (37,8%).
Paulo Butori, presidente do

Sindipeças, explica o que está
ocorrendo. "A ociosidade está

_ elevada também em outros
países, e todos querem exportar
para cá." Butori, que é diretor-
superintendente da Fupesa,
uma indústria de capital nacio-
nal que produz peças forjadas,
assinala que cerca de 60% dos
500 associados do Sindipeças
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são exportadores. "O mercado
externo, porém, está desapare-
cendo porque não há demanda
ou porque matrizes de multina-
cionais do setor, com problemas
de toda ordem, tomaram para
si os negócios externos de suas
subsidiárias no Brasil."

O que tem dado sustentação
à indústria nesse período crí-
tico são as vendas no mercado
interno, puxadas por medidas
do governo, como a redução
do IPI, prorrogada até o fim
do primeiro semestre. "A so-
ciedade está vendo o que essa
ação representou em aumento
de vendas e, consequentemente
de produção", diz Butori. "Se o

baixo nível de vendas de veículos
no fim de 2008 tivesse continui-
dade, o setor de autopeças teria
que demitir mais gente."

A isenção do IPI sobre veí-
culos, na realidade, salvou as
montadoras, que prevêem uma
produção de 2,9 milhões de
unidade neste ano, em com-
paração com os 3,2 milhões

de 2008, mesmo assim com
queda de 9,3%. Em face do
que vem ocorrendo na indús-
tria em geral, a redução parece
pequena, mas toda a cadeia da
indústria automotiva se ressente
da retração das exportações de
veículos. Segundo números da

Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Autoveículos (An-
favea), as vendas externas de
veículos tiveram uma queda de
52% no primeiro bimestre
deste ano. Os números relati-
vos a março revelam alguma
melhora, mas a retração ainda
é forte (38,8% n as exportações

de automóveis). Pelos números
oficiais da Anfavea, as monta-
doras vêm deixando de auferir
'US$ 420 milhões por mês com
o recuo de suas exportações
(leia box na página 32).

Com o mercado globalizado,
não há muita proteção para
os fornecedores da indústria

automobilística. Nota-se que a
alíquota modal de importação
de autopeças é de 16%, mas

está em vigor redução de 40%
sobre a tarifa alfandegária,
desde que os componentes,
partes e peças sejam destinados
às linhas de montagem. Para a
venda de autopeças no mercado

_de reposição, não há redução
da alíquota. Em um cenário de
tantas incertezas, os investi-
mentos se retraem. "Os planos
de investimentos neste ano
estão congelados, com exceção
dos das empresas que já anun-
ciaram lançamentos de novos
produtos. Em 2008, os inves-
timentos em nosso setor totali-
zaram USS 1,6 bilhão, 15,5%
superior ao volume investido no

ano anterior, US$ 1,3 bilhão",
comenta Butori.

A indústria de bens de capi-
tal sob encomenda é geralmente
a última a sentir os efeitos da
crise, mas também é também a
última a sair. Mas os efeitos já
chegaram, com uma redução

da produção de 24,4% em
fevereiro, segundo o IBGE. "A
indústria de bens de capital
sob encomenda já trabalha,
neste ano, com um nível menor
de exportação de máquinas e
equipamentos pesados", afir-
ma Paulo Godoy, presidente
da Associação Brasileira de
Infraestrutura e Indústria de

Base (ABDIB) e vice-presidente
do grupo Alusa. Entre janeiro e
fevereiro de 2009, ^s, exporta-
ções foram 44,4% menores em
comparação ao mesmo período
de 2008. De outro lado, as im-
portações cresceram 18% no
mesmo período.
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A elevação das importações
de bens de capital, diz Godoy,
é fruto de diversas variáveis.
Primeiramente, o Brasil está
consumindo mais bens de ca-
pital sob encomenda, mesmo
que o ritmo de aceleração dos
investimentos tenha sofrido
impacto negativo da críse
mundial. Com aumento dos
investimentos e do consumo
de máquinas e equipamentos,
há uma tendência de elevação
das importações, pois alguns

itens não são fabricados in-
ternamente. Outra razão para

_a elevação das importações,

principalmente nos últimos
meses, é a queda global da
demanda por equipamentos
no mundo, o que acirra a com-
petição para as oportunidades

disponíveis, como as que exis-
tem no Brasil.

"A China, por exemplo, ten-
de a buscar ainda mais espaço

.em outros países para vender
máquinas e equipamentos,

em virtude da redução do seu
consumo desses itens. Como
a capacidade instalada lá é
gigantesca, outros países têm
de absorver esses equipamentos
chineses. Uma terceira razão
é a perda de competitividade
da indústria brasileira de bens

de capital sob encomenda ao
longo da história, por causa
de problemas como o elevado
custo do capital, do trabalho,

da logística e da tributação
sobre os bens produzidos inter-
namente", afirma o presidente

da ABD1B.

Um dos reflexos da crise
global nestes setores é o desem-
prego. No último trimestre de
2008, o Caged informou que.
não foram ocupadas 42 mil
vagas no setor calçadista. É um
número que preocupa o setor,
que emprega 300 mil pessoas
em todo o Brasil, observa Hei-
tor Klein. O setor de autopeças
emprega atualmente cerca de
203 mil trabalhadores (eram
231,7 mil em setembro), ou
seja, houve uma perda de 28,7
mil empregos. Paulo Butori diz
que o setor fez alguns pleitos ao
governo, mas "o mais importan-
te até agora foi a redução do IPI
para a compra de automóveis. A
sociedade está vendo o que essa
ação representou em aumento
de vendas, e consequentemente
de produção. Se os números
registrados no final de 2008 se

mantivessem, a retração seria
muito mais profunda".

Para o presidente da ABDIB,
a tendência para 2009 é cresci-
mento das demissões no setor
de infraestrutura e indústrias
de base. "Numa sondagem
com diversas empresas do setor,
identificamos que a perspectiva
é de forte queda nos lucros,
'no faturamento, no nível de
emprego e nas exportações. Os
investimentos seguirão em alta,
até porque há muitos contratos
em andamento, principalmente

de concessões de infraestrutura
e de contratos das petrolíferas.
São cerca de R$ 220 bilhões
em contratos já assinados em

carteira, incluindo projetos de

investimento em energia elétri-
ca, transportes, petróleo e gás
natural, estejam os projetos com
obras já iniciadas ou não. Não
tivemos informações sobre inter-
rupção de contrato assinado, o
que significa que os investimen-

tos continuam. E os empresários,
na sondagem que fizemos, apon-
taram que prevêem elevação dos
investimentos para 2009, mesmo
diante da crise."

Outro cenário
O Brasil vive hoje uma si-
tuação muito diferente das
outras crises. No passado,
afirma Júlio César Gomes de

Almeida, diretor-executivo
do Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento Industrial

; (IEDI) e professor da Univer-
sidade Estadual de Campinas
(Unicamp), quando havia uma
desaceleração da economia, em
razão de desarranjos internos
e externos, o governo optava
por uma desvalorização do
real. As indústrias voltavam-se
então para o mercado externo
para manter o seu faturamento.
Agora, contudo, a crise veio de
fora para dentro e essa saída
deixou de existir, embora o real
tenha tido uma desvalorização
de 50% desde setembro do ano
passado, o que deveria favore-
cer a exportação. Ele calcula
que, no geral, as exportações
brasileiras de manufaturados
devem ter uma queda de 20%
a 25% em valor este ano. Isso

significa um tremendo baque,
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aspectos. Uma delas é a conces-
são de crédito presumido do
PlS/Cofins para as indústrias
do setor coureiro-calçadista e o
estabelecimento de sistemática
de ressarcimento automático
.de créditos de PlS/Cofins para.
empresas exportadoras, bem

como compensação de obriga-
ções previdenciárias (INSS). A
entidade também está solicitan-
do a redução a zero da alíquota
de IPI e uma Tarifa Externa
Comum (TEC), no âmbito do
Mercosul, de 35%.

Paulo Godoy, da ABDIB,
informa que empresários e
governos estão discutindo a

implementação de ações para
reduzir os impostos sobre in-
vestimentos. Em discussão está
a redução de 20% no spread
básico médio do conjunto de
linhas de financiamento do
BNDES, de 1,4% ao ano para
1,1% ao ano, e no spread básico
da linha Finame de 1,5% ao
ano para 0,9% ao ano. Discu-
te-se também alguma forma
de duplicar o prazo de finan-

ciamento na linha Finame, de
5 anos para 10 anos, com dois
anos de carência. Há várias
propostas em estudo em diver-
sas áreas, mas, na avaliação de
Gomes de Almeida, o PDP foi
praticamente suspenso com a

crise internacional. O melhor
resultado da nova política
industrial é o fortalecimento
do BNDES, embora o banco
esteja hoje mais voltado para a

infraestrutura, o que, a seu ver,
é correto.

mas é compreensível em uma
fase em que a Organização

Mundial de Comércio (OMC).
prevê uma retração de 9% em:
volume no comércio mundial. .

Na opinião do diretor-exe-
. cutivo do IEDI, o essencial
agora é defender o mercado

interno do assédio dos concor-
rentes estrangeiros. "Não estou
falando em protecionismo, veja
bem. O que não podemos tole-
rar é a concorrência desleal. Sei
que é difícil configurar o que é
exatamente concorrência des-
leal, mas as autoridades têm de
estar atentas a isso e tomar sem
constrangimento as medidas
que forem necessárias. Gomes
de Almeida também faz ques-
tão de destacar que temos de
aprender as lições dessa crise.
Uma das coisas a evitar, a todo
custo, no futuro, é a sobreva-
lorização do real, que coibiu a
indústria brasileira na conquis-
ta de mercados e deu origem a
operações ruínosas por parte
de empresas no mercado de
derivativos para se protegerem
da queda do câmbio.

Por enquanto, a indústria
, tem feito reivindicações, prin-
cipalmente relacionadas com
a Política de Desenvolvimento
Produtivo (PDP), a nova polí-

tica industrial anunciada em
maio, bem antes da crise, pelo
Ministério do Desenvolvimento
Indústria e Comércio Exterior
(MDIC). A Abicalçados enca-
minhou várias propostas ao
MDIC, visando a melhorar o
desempenho do setor em vários
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