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NÃO HÁ UM ITEM SEQUER

DA PRODUÇÃO FABRIL

BRASILEIRA QUE FIQUE

DE FORA DO MIX DE

PRODUTOS DA INDÚSTRIA

DO SUL. O DESAFIO É ALIAR

ESSA VERSATILIDADE À

INOVAÇÃO

Os economistas do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística

(IBGE) usam o termo "quinau" para no-
mear cada um dos milhares de itens de
produção industrial feitos diariamente no
país - de um prosaico prego galvanizado
ao chip mais compacto. O quinau serve
para comprovar o estágio alcançado pelo
sul como potência industrial. Juntos,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul não deixam de fora nenhum item se-

quer da extensa lista de quinaus que o
IBGE utiliza para avaliar as condições eco-
nômicas de cada região brasileira. No sul,

em síntese, produz-se de tudo.
Essa versatilidade parte de uma base

tradicional de indústrias - metalúrgica,
mecânica, elétrica, automotiva e agroin-

dustrial - e se sofistica com fábricas de
software, automação e, inclusive, chips,
como é o caso do Ceitec, primeira fábri-
ca de circuitos integrados do Brasil. A



diversificação se mostra particularmente
importante em ura cenário de crise, como
o atual. 'A característica interindustrial

do sul cria uma relação segura entre os
diversos setores, protegendo-os mesmo
em momentos adversos" salienta Clélio
Campolina Diniz, professor da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
e especialista em distribuição regional do
desenvolvimento. Diniz foi um dos pri-
meiros a vislumbrar, ainda nos anos 90,
que o sudeste perderia concentração in-
dustrial para outras regiões do país, en-

tre elas o sul.
"Fatores como seca, política cambial

ou preços baixos até podem influenciar
ramos mais vulneráveis, mas a força da
indústria tradicional acaba compensan-
do os desequilíbrios" avalia Frederico
Cunha, gerente de contas regionais do
IBGE. Essa força adquire proporções sur-
preendentes em alguns ramos da ndústria.
Nada menos do que 67% do maquinário
agrícola produzido no Brasil tem origem
no Sul, assim como metade dos motores
elétricos e 41% da produção de papel. Em
outros segmentos, o Paraná, Santa Cata-
rina e o Rio Grande do Sul concentram
um terço da produção nacional, como

petroquímicos básicos (34,3%), têxteis
(27,6%) e fertilizantes (27,6%).

Nos últimos dez anos, um dos focos
de dinamismo da indústria do sul se ins-

talou no Paraná. Dados do Instituto Bra-
sileiro de Qualidade e Produtividade
(IBQP), com sede em Curitiba, dão con-
ta de que a produtividade do trabalho
(indicador que relaciona valor gerado e
pessoal ocupado) cresceu 23,8% no
Paraná, nos últimos dez anos. No Brasil,
segundo o IBQP, a produtividade cres-
ceu bem menos nesse período: 16%. As
empresas paranaenses captaram no
BNDES, no ano passado, cerca de R$
6,9 bilhões - mais que o dobro do valor
financiado dois anos antes. Hoje, o
Paraná é o terceiro Estado do país em
negócios realizados por meio do cartão
BNDES. Só a indústria responde por 40%
dessa demanda. "O trabalho de dissemi-
nação da informação está sendo feito em

todo o Paraná, o que só contribui para a
concretização de investimentos" come-
mora Rodrigo da Rocha Loures, presi-
dente da Federação das Indústrias do
Paraná (Fiep).

Ainda que a partir dos anos 90 a in-
dústria de transformação paranaense
tenha se revigorado com a chegada das
montadoras e das fábricas de autopeças
e do ramo eletroeletrônico, o carro-che-
fe continua sendo o agronegócio. Vie-
ram da agroindústria 60% dos pedidos de
financiamento de capital de giro atendi-
dos em 2008 pelo Banco Regional de De-
senvolvimento do Extremo Sul. No total
foram emprestados R$ 628 milhões, que
resultaram em investimentos superiores
a R$ l bilhão. "Neste ano, devemos re-
petir a dose. Se não fosse a crise eco-
nômica, esse valor poderia ser até 25%
maior" constata Carlos Olson, superin-
tendente do BRDE no Paraná.

O Rio Grande do Sul também espe-
ra acelerar o ritmo do seu parque fabril -
um dos mais importantes do país. Com
base em dados de 2006, o IBGE atribui à
indústria gaúcha uma participação de 8%
no valor bruto de produção do país, fa-
tia inferior apenas à de São Paulo e à de
Minas Gerais. Quando o critério passa a
ser o de valor adicionado de produção, a
indústria do Rio Grande do Sul cai duas



posições e desliza para o quinto lugar
entre os Estados brasileiros. Um cami-
nho para melhorar essa posição é a diver-
sificação do parque industrial - cerca de
40% do PIB regional ainda está atrelado
ao agribusiness. "Ficamos muito na mão
de São Pedro" brinca Paulo Tigre, presi-
dente da Federação das Indústrias do Es-
tado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Em parte, essa transformação já é vi-
sível nas estatísticas do IBGE. A indústria
gaúcha de rumo, por exemplo, represen-
tava 73% de tudo o que o país produzia há
sete anos. Em 2006, esse percentual caiu
a 40% - em parte pelo crescimento da
produção em Minas Gerais e Santa
Catarina, em parte por um esforço de
descentralização. "Temos de trabalhar
para que nossa produção dependa cada
vez menos das commodities", observa Ti-
gre, preocupado com a adição de valor.

O Rio Grande do Sul também con-
tribuiu para que o sul perdesse partici-
pação na produção de artefatos de cou-
ro - de 2002 a 2006, o índice caiu de 53%
para 39% devido à migração dos fabri-
cantes de calçados gaúchos para terras
nordestinas. 'A indústria calçadista per-
deu muito, durante muito tempo, com a
cotação subvalorizada do dólar" lembra
Frederico Cunha, do IBGE.

A indústria catarinense também não
se mostra confortável, apesar de osten-
tar uma participação significativa - 5,5%,
segundo o IBGE - no valor bruto da pro-
dução industrial brasileira. A preocupa-
ção é com o fato de que há pelo menos
seis anos essa fatia não cresce. Um diag-
nóstico que se impõe entre os catari-
nenses é a carência de investimentos em
infraestrutura- essencial para um Esta-
do que tem uma forte produção agroin-
dustrial e concentra, por exemplo, 21%
da produção brasileira de carne suína.
"Falta vontade política e um pouco de
união dos empresários para pressionar
pelas soluções dos nossos problemas"

A fusão entre Perdigão e Sadia, que
deu origem à Brasil Foods, expõe o
peso do sul em alguns setores da
indústria brasileira. Juntas, as duas
companhias catarinenses dão origem à maior processadora de
carne de frango do mundo, com um faturamento estimado em
R$ 22 bilhões (conforme os balanços
de 2008). E o poderio não acaba aí. A nova companhia ostenta
participações descomunais em alguns dos segmentos mais
importantes do mercado brasileiro de alimentos. Para ficar só em
alguns deles: 80% no ramo de produtos congelados, 57% no nicho
de de carnes industrializadas e 67% no de margarinas.
A fusão, que deverá dar origem a uma empresa chamada Brasil
Foods, ainda depende de um aval do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade), que regula as medidas antitruste no
país. Mesmo assim, já coloca em evidência alguns diferenciais
típicos das indústrias da Região Sul. O primeiro deles é a sinergia
com o agronegócio. Sadia e Perdigão abatem um terço das aves e
dos suínos criados em território brasileiro. Outro diferencial é a
vocação para o comércio exterior: ao todo, as duas companhias
respondem por mais da metade das exportações de carne de
frango e por 42% dos embarques de carne suína do país.
Finalmente, a fusão deixa claro que as indústrias do sul têm, sim,
uma relação estreita com o mercado de capitais. No dia em que foi
anunciada, a Brasil Foods despontou como a empresa mais valiosa
da bolsa no setor de alimentos, com um valor de mercado
calculado em R$ 10,6 bilhões - quase 18% superior ao
da antiga líder, a JBS Friboi, que ainda ocupa o honroso título de
maior grupo frigorífico do planeta. Quem se arrisca a competir?

cobra o presidente da Federação das In-
dústrias de Santa Catarina (Fiesc),
Alcântara Corrêa. Um das reivindicações
é a ampliação da pista do aeroporto
Hercílio Luz, em Florianópolis, que evi-
taria o deslocamento de cargas para Cam-
pinas ou Guarulhos, percurso que acar-
reta aumento de custos,

Cosmopolitismo
Não foi por acaso que grandes com-

panhias escolheram o sul como base de

operações. Entre as principais vantagens
da região apontadas por corporações
como GM e Renault está a oferta de pro-
fissionais capacitados, seja para o chão
de fábrica ou para funções executivas.
A infraestrutura de aeroportos, portos
e rodovias também pesa a favor da re-
gião - ainda que persistam gargalos a
serem superados. O convívio de diferen-
tes culturas conta pontos, igualmente.
"Essa característica cosmopolita de ci-
dades e pessoas cria um caldo cultural



que coloca a forma de se fechar negó-
cios no sul em outro patamar no Brasil"
aponta Antônio Cordeiro, sócio da
Simonsen Associados, de São Paulo.
Acostumado a assessorar companhias na
decisão sobre o melhor lugar para locali-
zar uma indústria, Cordeiro valoriza a ex-
periência exportadora que a região de-
senvolveu antes mesmo da abertura eco-
nômica comandada pelo governo de
Fernando Collor, no início dos anos 90.
Companhias como a fabricante de mo-
tores elétricos Weg, de Jaraguá do Sul
(SC), exporta desde a década de 70. Um
fator que Cordeiro valoriza no sul é o ní-
vel educacional dos trabalhadores. "Tan-
to isso é verdade que o número de horas
de trabalho perdidas no sul chega a ser a
metade da média nacional" sustenta.

Sem arrependimentos
A posição geográfica do sul pode não

ser tão favorável quanto a do nordeste
para atingir mercados como o norte-ame-
ricano. Mas há compensações no âmbi-
to de clientes e fornecedores latino-ame-
ricanos. "É só olhar o mapa: em Caxias
do Sul, estamos à mesma distância de
Buenos Aires e de São Paulo" indica David
Abramo Randon, diretor-presidente das
Empresas Randon. O mapa também foi
decisivo para a Braskem decidir instalar
no Rio Grande do Sul a sua nova unidade
de eteno verde, que produzirá em escala
comercial o plástico feito a partir da cana-
de-açúcar. "Paraná e Santa Catarina abri-
gam empresas transformadoras de plás-
tico expressivas que são um importante
mercado para nós" revela Marcelo Lyra,
vice-presidente de relações institucionais
da Braskem. O investimento, de R$ 3 bi-
lhões, criará uma fábrica com capacida-
de instalada para produzir 200 mil tone-
ladas do produto por ano.

O ambiente industrial da região foi
determinante para a chegada da General
Motors no Rio Grande do Sul, em 2000.

Entre os fatores que atraíram a mon-
tadora para Gravataí, foi decisivo o nível
de qualificação da mão-de-obra especia-
lizada no setor metal-mecânico. "Decor-
ridos quase nove anos do início de nossa
operação, temos plena convicção do
acerto de nossa decisão", afirma José
Carlos Pinheiro Neto, vice-presidente da
GM no Brasil.

O Complexo Industrial Automotivo
de Gravataí (Ciag) é apontado como uma
das bases mais modernas e eficientes de
operações da GM no mundo. O layout
da fábrica tem sido aplicado nas fábricas
da Argentina e da Tailândia. Muito do
sucesso da planta do sul se deve ao con-
ceito de reunir, em um mesmo espaço
físico, os fornecedores de conjuntos e de
subconjuntos para a linha de montagem
- os chamados sistemistas. O resultado
animou a GM a decidir pela ampliação
da planta para o desenvolvimento de um
novo modelo de carro - investimento de
cerca de US$ l bilhão que aguarda, ain-
da, os desdobramentos da crise na ma-
triz norte-americana. "Desde o início do
Ciag, havia um plano de expansão" asse-
gura Pinheiro Neto.

A GM também elegeu Joinville, em



Santa Catarina, para sediar a fábrica de
motores que abastecerá as unidades de
Gravataí, Rosário (Argentina) e São José
dos Campos (SP). Na disputa pelo em-
preendimento, Joinville virou o jogo com
base em atrativos como infraestrutura,
localização e condições de transporte,
mão-de-obra especializada e forneci-
mento de energia.

Parece inevitável que o sul passe por
uma nova fase de reestruturação indus-
trial. A diversificação do parque fabril
deve se tornar ainda maior - algo que
vem se intensificando pelo menos nos úl-
timos seis anos, como demonstram os
indicadores do IBGE. Dois grandes seto-
res ganharam representatividade desde
2002: a produção de celulose e papel, por
exemplo, alcançou participação de 26%

da produção nacional em 2006 diante dos
16% de quatro anos antes. O Paraná foi o
que mais ganhou, saltando de 8% para
13% do total. "O sul tem matéria-prima
abundante em seu território para essa
atividade" atesta Frederico Cunha, geren-
te de contas regionais do IBGE. Não foi
por acaso que o grupo Votorantim e a
multinacional Stora Enso anunciaram in-
vestimentos no Rio Grande do Sul. Ou-
tra atividade que ganhou peso foi a pró-

dução de resinas e elastômeros, que atin-
giu 27% do total nacional. O Polo Naval
de Rio Grande (RS) também desponta
como uma nova perspectiva de desen-
volvimento para a região.

Com seus números imponentes, a
construção pesada ligada ao pólo naval
desembarca ruidosamente no sul. Mas
está em consolidação uma outra indús-
tria, leve e de grande potencial para adi-
cionar valor - o ramo de software e
informática. Santa Catarina que o diga.
O Estado é sede de várias empresas que
se projetaram nesse segmento, como a
Datasul, em Joinville, e a Sênior Systems,
- a segunda maior produtora brasileira
de ERP (softwares de gestão empresarial).
Blumenau, sede da Sênior, tornou-se um
polo do setor. Estatísticas da Associação
Catarinense de Empresas de Tecnologia
(Acate) revelam que a cidade concentra
quase metade das cerca de mil empresas
do segmento. Outra referência é Floria-
nópolis, que reúne 460 firmas de
tecnologia.

Trata-se de um ramo da indústria
catarinense que, ao movimentar R$ 771
milhões em 2008, conseguiu ultrapassar
até mesmo o faturamento do turismo.
"Queremos transformar Santa Catarina
no grande celeiro tecnológico do país"
entusiasma-se Rui Gonçalves, presiden-
te da Acate. O BRDE pretende garantir
o aporte de capital para a empreitada.
"Em conjunto com a Finep, estamos
criando linhas de financiamento para
fundos de private equity que possam co-
locar recursos em empresas da região"
anuncia Rogério Penetra, gerente de pla-
nejamento da agência do BRDE em
Florianópolis.

A aliança entre companhias privadas
e universidades, com o apoio de institui-
ções públicas, já provou ser o melhor ca-
minho para explorar a vocação tecnoló-
gica da região. A norte-americana HP
instalou em Porto Alegre o seu maior cen-



Indústria de papel e celulose: nos últimos quatro anos, segmento produziu 50% a mais no sul

tro de pesquisa e desenvolvimento na
América Latina. O local é o Tecnopuc,
que se tornou o maior parque científico
e tecnológico do Brasil ao atrair parcei-
ros como Microsoft, Sebrae, Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT) e CNPq.

O próprio Tecnopuc se envolveria
na coalizão de forças que resultou no
Ceitec, centro de produção de circuitos
integrados sem paralelo na América La-
tina. Sem fins lucrativos, o Ceitec reali-
zou, no final de abril, sua primeira ope-
ração em escala comercial - a entrega
de 15 mil chips para a Altus, empresa de
automação industrial. O Ceitec nasceu
de um protocolo de intenções entre o
governo federal, o governo gaúcho e a
prefeitura de Porto Alegre, mas sua ori-
gem está ligada a uma iniciativa da
Motorola, que doou equipamentos de
sua fábrica em Austin, no Texas. "O sul
tem tradição em fazer parcerias entre as

fontes de conhecimento cientifico e
empresas particulares, que agem sob
uma lógica bem diferente. Ambos, cla-
ro, tem lucrado com isso" observa o
economista Clélio Campolina Diniz,
da UFMG.

A mesma capacidade de articulação

se mostra bem menos efetiva no resgate
a setores tradicionais do sul - especial-
mente pólos médios, como o de confec-
ções do norte do Paraná ou o moveleiro
do oeste catarinense. A valorização do
real perante o dólar fragilizou ramos ex-
portadores, como a indústria da madei-
ra, no Paraná - tal como aconteceu com
as fabricantes de calçados do Vale do Si-
nos, no Rio Grande do Sul, que viram sua
rentabilidade despencar com o dólar fra-
co. "Queremos sugerir ao governo do
Estado e ao governo federal um pacote
de incentivos para que possamos alavan-
car as vendas no mercado interno" anun-
cia o presidente da Associação Brasileira
da Indústria de Madeira Processada Me-
canicamente (Abimci), Antônio Cami-
lotti, preocupado com a redução de 30%
das exportações no setor.

Articulação, eis o desafio. "O empre-
sário sulista conversa pouco com o resto
do país. Esse isolamento impede que al-
gumas boas oportunidades cheguem ao
sul e vice-versa" critica Thomaz Assump-
ção, presidente da Urban System, com-
panhia paulista especializada em geor-
referenciamento."É preciso melhorar a ar-
ticulação com o governo federal" ratifica
Júlio Suzuki, do Instituto Paranaense de
Desenvolvimento (Ipardes).

Nem tudo se resolve com soluções
políticas, naturalmente. Os produtores
de cerâmica, calçados e móveis, especial-
mente em Santa Catarina, têm buscado
auxílio para agregar valor a seus produ-
tos. "Temos de ensinar noções básicas
de como organizar uma empresa" incen-
tiva Alcantaro Corrêa, presidente da
Fiesc, em referência ao desafio de pro-
mover um choque de gestão em peque-
nas e médias empresas. "É preciso pro-
mover a passagem de setores intensivos
em recursos naturais para setores inten-
sivos em conhecimento. Só assim, ga-
nharemos competitividade" emenda
Rodrigo Loures, presidente da Fiep.
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