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Para o presidente da Fede-
ração das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp),
Paulo Skaf, o Brasil precisa
começar a se preparar para
se reposicionar no cenário
global no pós-crise. “Para
nos colocarmos de forma
mais competitiva, precisa-
mos dar ênfase a pontos co-
mo educação, inovação, tec-
nologia, investimentos em
infraestrutura e formação
profissional”, diz Skaf, na se-
guinte entrevista:

Mudouohumordoempresaria-
do?
Estamos entrando numa fa-
se de ascensão, porém len-
ta. Este ano, o PIB (Produ-
to Interno Bruto) vai cair
uns 0,5%, mas o ano que
vem a gente vai ter um cres-
cimento, até porque a base
é baixa. E o principal é que,
nos últimos 15 dias a sensa-
ção foi melhor do que nos
15 dias anteriores, que por
sua vez foi melhor que nos
15 anteriores.

Opior já passou. E agora?
Agora, como já estamos sen-
tindo o início de uma clarida-
de indicando um novo ciclo,
então nós já teríamos de es-
tar agindo em relação ao
pós-crise. E aí entra educa-
ção, inovação, tecnologia, in-

vestimentos em infraestrutu-
ra, formação profissional. Te-
ríamos de estar dando ênfase
a esses pontos.

Oquepreocupa no pós-crise?
É o Brasil se reposicionar no
cenário global. Vamos dizer,
vem o pós-crise, os mercados
voltam a crescer, há uma reto-
mada de demanda, do empre-
go e do crescimento da econo-
mia. Para que o Brasil esteja
reposicionado, para que ele
possa estar preparado para es-
se novo ciclo de crescimento
saudável, que gera emprego e
riquezas, nós teríamos de es-
tar debruçados e procurando
fazer o máximo em relação a
esses pontos todos que citei.

Hoje, câmbio, crédito e custo
de crédito são três pontos que
estão mal parados. Mas, se fi-
carmos só com essa agenda e
não pensarmos na inovação,
na tecnologia, na educação e
na infraestrutura, vamos cair
na velha situação de voltar a
crescer, mas com os mesmos
problemas de sempre. Passam-
se dois anos e volta o risco de
falta de energia, os portos fi-
cam lotados e não temos inova-
ção. Em vez de crescer emma-
nufaturados, que têmmaior va-
lor agregado, vamos crescer
em commodities. Aí a gente ex-
porta, traz muitos dólares, faz

cair a cotação do dólar e preju-
dica a competitividade do ma-
nufaturado, que emprega in-
tensivamente.

Hoje o Brasil sairia da crise mais
competitivo?
Ainda não aconteceram real-
mente fatos que permitam fa-
lar que o Brasil sai mais compe-
titivo. Porque os juros baixa-
ram, mas ainda são muito ele-
vados. O crédito recuperou,
mas ainda está abaixo da de-
manda. Os spreads são muito
caros. A inovação está no dis-
curso, ainda é pouco. A educa-
ção não evoluiu como devia.
Na infraestrutura, a gente sen-
te que os investimentos no
PAC (Programa de Acelera-
ção do Crescimento) são mais
da Petrobrás. Até porque os in-
vestimentos privados trava-
ram nesse período de crise.

Comoseria no pós-crise?
Vamos imaginar que a partir
do ano que vem não tenha mais
crise, haja uma retomada da
economia. É verdade que o Bra-
sil passou por um traumamuito
menor do que a maioria dos ou-
tros países. Agora, nós não pro-
movemos as coisas que nos colo-
cariam de forma mais competi-
tiva. As reformas estruturais,
cadê elas? Se tivéssemos vota-
do uma boa reforma tributária,
política e trabalhista, e tivésse-
mos aumentado realmente os
investimentos em inovação, se
as coisas tivessem acontecido
com muita velocidade na in-
fraestrutura, aí sim teríamos to-
das as razões para sairmos da
crise em condições muito mais
competitivas. ● M.R.

PauloSkaf:presidente da Fiesp

Levantamento da Fiesp mostra que 55% dos entrevistados
estão otimistas com os negócios no segundo semestre

Entrevista
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Pesquisamostra
viradadehumor
deempresários

ATIVIDADEECONÔMICA

Marcelo Rehder

Os sinais cada vez mais fortes
de reaquecimentoda economia
já embalam as projeções dos
empresários da indústria para
o segundo semestre de 2009.
Pesquisa feita pela Federação
das Indústrias do Estado de
SãoPaulo(Fiesp)revelaque,de
um total de 614 entrevistados,
55% estão otimistas ou muito
otimistascomoritmodosnegó-
cios na segundametade do ano
em relação a igual período de
2008. Apenas 14% ainda falam
em retração da produção, que-
da de vendas ou demissão de
funcionários.

Esse resultado ainda está
abaixo do que foi apresentado
nas pesquisas feitas em 2007 e
2008, mas indica que houve
umamudançadehumorao lon-
go deste ano. Tanto que, para
72% das empresas pesquisa-
das, o desempenhonoprimeiro
semestre foi considerado pior
que o domesmoperíododo ano
passado. Foi tambémoresulta-
do mais negativo para um pri-

meirosemestredasériehistóri-
ca da pesquisa, iniciada em
2005.

“Há uma retomada ainda
muito lenta, mas a sensação
que nos dá é que realmente o
pior tenha ficadopara trás”,diz
o presidente da Fiesp, Paulo
Skaf. “Nossos indicadores tam-
bém sinalizam mais otimismo,
eoqueagentesente,conversan-
do aqui e ali, é que há um sinal
clarode que a tendência geral é
demelhora.”Contudo,Skafres-
salta que há setores ainda em
dificuldades, principalmente
os exportadores.

Realizadaentreosdias 3 e 31
domêspassado,apesquisamos-
tra que, para 33% dos entrevis-
tados, o volumedeproduçãono
segundo semestre terá aumen-
toemrelaçãoa igualperíododo
ano passado. Por outro lado,
30% responderam que haverá
queda.

MERCADO INTERNO
A alta será sustentada pela de-
manda aquecida do mercado
doméstico, indica a pesquisa.

Para 34% dos entrevistados, as
vendasnomercado internovão
crescer,enquantopelo ladodas
exportações apenas 18% espe-
ramaumento de vendas.

“Temos percebido uma me-
lhora continuada no volume de
pedidos da indústria”, diz Ser-
gio Amoroso, presidente do
GrupoOrsa,umdosmaioresfa-
bricantes de caixas de papelão
onduladonoPaís.Conhecidoco-
mo embalagem das embala-
gens, a demanda por papelão
onduladoéconsideradaumaes-
péciedetermômetrodaativida-
de econômica emgeral.

Em 20 dias corridos desde o
início do mês, a quantidade de
negóciosfechadospelogrupojá
tinhacrescidoalgocomo3%em
relação aos mesmos dias de
agosto de 2008, que foi um pe-
ríododevendasaquecidas,con-
siderado, portanto, uma base
forte de comparação.

“A turma está vendo que o
bicho não era tão grande”, diz
Amoroso, referindo-seaosefei-
tos da crise global sobre o País.
Isso vale também para o grupo

comandado pelo empresário,
quefezcemdemissõesentrede-
zembroejaneiro,masjácontra-
tou um número equivalente de
trabalhadores.

Apesardootimismoemrela-
ção ao segundo semestre, para
65% das empresas pesquisa-
das, o fechamentodevendasdo
ano todo será pior que o de
2008. A queda será, emmédia,
de28%.Para35%,contudo,ofe-
chamento de vendas será me-
lhor, emmédia, 13%.

A fabricante de meias Lupo
está entre as empresas que es-
peram vender mais este ano.
“Nossoorçamentoprevêcresci-
mento de 12%, mas vamos che-
gar nos 18%”, diz o diretor co-
mercial da Lupo, Valquírio Ca-
bral Junior. Entre as explica-
ções para o forte aumento de
vendasdeprodutosdebaixova-
lorunitário,Cabralcitaaascen-
são das classesD eEpara aC.

OgrupomexicanoMabe,do-
no dasmarcas de eletrodomés-
ticos Dako, GE, Bosch, Conti-
nental eMabe, tambémplaneja
faturarmais este ano. “Espera-
mosfecharcomcrescimentode
10% a 15% em relação a 2008”,
diz Patricio Mendizábal, presi-
dente daMabe noMercosul.

As vendas só deslancharam
depois que, em abril, o governo
reduziuoImpostosobreProdu-
tos Industrializados (IPI) da
chamadalinhabranca(geladei-
ras, fogões, freezers e máqui-
nas de lavar roupa). O término
do benefício fiscal está marca-
do para o dia 31 de outubro. “A
gente tem expectativa de que a
redução do IPI será mantida”,
dizMendizábal.

Amá notícia é que a pesqui-
sa daFiespmostra que 71%das
empresasnãopretendemreali-
zar novas contratações de em-
pregados ao longo do segundo
semestre. Foi o pior resultado
dos últimos três anos, embora
sejamelhor do que 2006. ●

‘Jásentimosaclaridade
deumnovociclo’

‘Estamos
entrando numa
fase de ascensão,
porém lenta’
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 ago. 2009, Economia & Negócios, online.




