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Empresas
decalçados
voltama
investir

Indústria de
máquinas vai
investir 20%
mais este ano
Marcelo Rehder

Fabricantes atribuem melhora às
medidas contra importação chinesa
Alexandre Rodrigues
RIO

Dona da fabricante de sapatos
gaúcha West Coast, a família
Scheferdecidiuparardelamentar as perdas nas exportações
por causa da valorização do
real. A empresa, que produziu 2
milhões de pares na fábrica de
Ivoti (RS) em 2009, quer aumentar em 25% a produção este
ano, mas agora de olho no mercado interno. Para atingir a meta, inaugura em abril uma fábrica no interior de Sergipe, onde
investirá até R$ 10 milhões em
cinco anos.
O movimento da empresa é
um dos primeiros na retomada
de investimentos no setor este
ano, depois de cinco anos de retração. O estímulo vem da expectativa de crescimento da
economia e, principalmente,
das barreiras tarifárias que o
governo impôs aos concorrentes chineses em setembro do
ano passado.
Para Heitor Klein, diretor
executivo da associação do setor, a Abicalçados, os dados favoráveis desde as medidas antidumping comprovam que a indústria nacional era prejudicada pela importação dos chineses. Embora o setor industrial
tenha fechado o ano com recuo
de 8,6% na produção, segundo o
IBGE, houve crescimento de
8,5% no quarto trimestre.
SegundoKlein,a entidadeesperapara ospróximosdias uma
decisão do Câmara de Comércio Exterior (Camex) estendendo por pelo menos cinco anos a
taxa de importação de US$
12,47 para o calçado chinês.
“Ainda é cedo para prever o
montante de investimentos, a
maioria ainda está em planejamento, esperando algo mais
concreto. Mas a reação do setor
jápodesermedidapelascontratações. Enquanto fechamos 8,7

mil vagas em 2008, abrimos
13.387 em 2009. A maioria foi
no fim do ano. Só em janeiro
deste ano, foram criados 8
mil empregos na indústria
de calçados”, afirmou Klein.
NOVO PÚBLICO

A West Coast já tirou 40% de
sua receita com exportação,
mas hoje as vendas externas
não passam de 20% do total.
Para Eduardo Schefer, diretor operacional da empresa,
o principal alvo hoje é o mercado interno, turbinado pelo
aumento da renda das classes C e D. É para esse público
queproduz maisde 200 tipos
decalçadosmasculinose lançou há dois anos uma linha
feminina com 150 modelos.
Apesar dos efeitos da crise na indústria de calçados, a
West Coast aumentou em
15% a produção em 2009, em
relação a 2008. Segundo
Schefer, o faturamento ficou
em R$ 160 milhões, avanço
de 3%.
“A linha feminina, que
cresceu 25% no ano passado,
sustentou nosso resultado
na crise. As classes C e D são
as que mais crescem e aí estão as maiores oportunidades. É um público que já quer
mais qualidade e variedade”,
avalia o executivo e herdeiro
da empresa.
Schefer também aposta
na manutenção da barreira
aos chineses. “Não dá para
competir com eles. Os sapatoschineseschegampelomenos 30% mais baratos. No começo,os produtoseram muito ruins, mas evoluíram em
qualidade”, admite Schefer.
“Soubemos de importadores em São Paulo que revendiamcaixas com12pares chineses por US$ 2. É muito injusto com a indústria nacional.” ●

ESTÍMULO - Indústrias retomaram investimentos após barreiras tarifárias contra calçados chineses

Cai o otimismo na indústria
Queda foi pequena e índice da CNI continua elevado
Sandra Manfrini
BRASÍLIA

O otimismo na indústria com
relação à economia neste ano
recuou um pouco em fevereiro, mas continua elevado. De
acordo com a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) que mede o Índice
de Confiança do Empresário
Industrial (Icei), em fevereiro
esse índice ficou em 67,8 pontos, ante os 68,7 pontos registrados em janeiro.
“Estamos num patamar
muito elevado (de confiança),
então qualquer alteração é esperada”, disse o gerente-executivo da Unidade de Política
Econômica da CNI, Flávio
Castelo Branco, para quem essa variação reflete apenas

Matéria

uma “acomodação” do comportamento de euforia que
normalmente toma conta das
expectativas de fim de ano e
acaba se transferindo para os
indicadores do primeiro mês
do ano.
Mesmo com o recuo, o índice permanece 9,2 pontos acima da média histórica, de 58,6
pontos. O Icei varia de zero a
100 pontos, e valores acima de
50 pontos indicam empresários otimistas. Para o economista da CNI, a pesquisa de
fevereiro revela, principalmente, que a confiança no
bom desempenho das empresas neste ano é bastante elevada. “As empresas estão esperando um bom ano, com aumento de produção, horas trabalhadas e nível de emprego”,

disse Castelo Branco.
O índice de expectativas
para os próximos seis meses também registrou recuo, passando de 71,8 pontos para 71 pontos.
Essa queda, no entanto,
destaca Castelo Branco,
ocorre em relação às expectativas para a economia
brasileira e não em relação
às empresas. O índice que
mede as expectativas para
a economia brasileira nos
próximos seis meses recuou de 69,5 pontos para
67,9 pontos.
No caso da expectativa
em relação à própria empresa, o índice se manteve praticamente estável em 72,6
pontos ante 72,9 pontos registrados em janeiro. ●

Aindústriabrasileirademáquinas e equipamentos deverá investir R$ 8,9 bilhões em 2010,
20% mais que os R$ 7,43 bilhões
do ano passado, segundo pesquisadivulgadaontempelaAbimaq, entidade que reúne as empresas do setor. Esse movimento é motivado pela melhora nas
perspectivasdenegócios,puxados pela retomada do crescimento da economia e por programas de governo, como o Minha Casa, Minha Vida, do setor
habitacional.
Projetos relacionados à exploração do pré-sal e à realização da Copa do Mundo, em
2014, e da Olimpíada, em 2016,
também fazem os empresários
apostarem na modernização e
ampliação das fábricas. Além
disso, eles aproveitam os incentivos fiscais para troca de maquinário. Do total de investimentos previstos este ano, R$
5,587 bilhões serão destinados
àcomprademáquinase equipamentos. O número representa
crescimento de 49% em relação
aos R$ 3,756 bilhões de 2009.
“Amaiorpartedesses recursos será aplicada na substituição de máquinas velhas por novas, o que deve representar
80% dos investimentos nas linhas de produção”, disse o presidente da Abimaq, Luiz Aubert Neto. Segundo ele, a idade
média das máquinas em uso no
setor é superior a 20 anos.
Para Aubert, o Programa de
Sustentação do Investimento
(PSI) do Banco Nacional do DesenvolvimentoEconômicoeSocial (BNDES), cujo prazo de vigência foi prorrogado até o fim
de junho próximo, teve influência decisiva nos planos de boa
parte das empresas do setor.
“Quando o empresário encontra uma linha de crédito de
dez anos que cobra juro nominal de 4,5% ao ano, taxa real zero, com dois anos de carência,
ele aproveita para melhorar
sua competitividade”, ressaltou o presidente da Abima.
Segundoaentidade, osfabricantes de máquinas e equipamentos faturaram R$ 4,63 bilhões em janeiro, valor 17,1% superior ao de igual período de
2009, o pior janeiro da pesquisa. Na comparação com dezembro do ano passado, houve queda de 26,3%, primeiro recuo
apósdois meses de altas. “Acreditamos que janeiro será um
ponto fora da curva em 2010”,
ponderou Aubert. Para o ano,
ele prevê alta de 18% a 20%. ●

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B8.
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EM DISPUTA - Ambientalistas são contra a construção de um terminal de contêineres em São Sebastião

Obra em São Sebastião para
Mudança nas regras interrompe ampliação do porto
processo de licenciamento da
expansão do Porto de São Sebastião, em São Paulo, está suspenso até que a
Companhia Docas complete
as exigências do Estudo e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), informou ontem a Secretaria
dos Transportes do Estado.
Na terça-feira, o Ibama
adiou as audiências públicas do Plano Integrado Porto-Cidade, que ocorreriam

O

em Ilhabela e São Sebastião,
dias 24 e 25 deste mês, respectivamente. A medida atende
ao pedido das Secretarias dos
Transportes e do Meio Ambiente do Estado e do Instituto Ilhabela Sustentável. Em
documento entregue dia 23 ao
Ibama, os dois órgãos alegaram incongruências no EIA/
Rima referentes a legislações
do Estado e inconsistências
do Termo de Referência.
Novas audiências serão
marcadas quando as complementações forem atendidas

pela Companhia Docas de São
Sebastião. A princípio, o Ibama realizaria uma única audiência em São Sebastião. O
Ilhabela Sustentável foi um
dos que requereram a segunda audiência em Ilhabela.
Conforme a Secretaria do
Meio Ambiente, a Docas deverá cumprir duas condicionantes de regras aprovadas após
a emissão do Termo de Referência do Ibama para elaboração do EIA-Rima. Uma define
medidas para evitar o agravamento das pressões sobre

áreas protegidas no litoral
paulista. A outra estabelece a
política estadual de mudanças
climáticas.
Conforme a Secretaria dos
Transportes, não há prazo para apresentação das novas exigências. Segundo a Docas, o
EIA-Rima foi protocolado em
2 de setembro de 2009. Ontem, não foi possível ouvir o
secretário Mauro Arce (Transportes) nem Frederico Bussinger, presidente da Docas, porque estavam viajando.
Pelo telefone, o prefeito de
Ilhabela, Antonio Colucci
(PPS), ouviu do secretário estadual de Meio Ambiente, Xico Graziano, que o projeto seria retirado para melhor análise. “O governador José Serra
considerou que o projeto realmente precisa ser melhor avaliado para que não traga prejuízos à nossa região”, disse
Colucci. O prefeito é contra o
terminal de contêineres previsto no projeto.
O empresário Luiz Felipe
Santana, operador portuário
em São Sebastião, ficou surpreso com a suspensão do processo de licenciamento. “Houve dois anos de estudos. Parece que falta sincronia entre
secretarias de Estado; na reta
final, surgem novas normas.
Estamos em ano eleitoral, período em que tudo fica estagnado. Qual será a próxima surpresa?”
Para o presidente do Ilhabela Sustentável, Georges Henry
Grego, a suspensão das audiências é uma batalha venci-

da. Ele espera que o projeto
de expansão portuária seja
cancelado. “Estamos confiantes na sensibilidade do governo do Estado.”
Grego afirma que o governo
do Estado fazia avaliação ambiental estratégica sobre impactos cumulativos de empreendimentos. “Espero que
este estudo conclua pela inviabilidade do porto de contêineres; o Porto de São Sebastião
tem vocação para granéis líquidos”, afirma.
O prefeito de São Sebastião, Ernane Primazzi, é favorável ao projeto de expansão
portuária. A Intersindical dos
Trabalhadores Portuários da
Orla Marítima de São Sebastião é favorável, desde que haja garantia de empregos para
a população local.
A expectativa de Bussinger
era de que a licença prévia do
Ibama fosse emitida neste semestre. Depois disso, seria
aberto processo licitatório para contratação da empresa
que fará a obra, prevista para
começar em 2011. Segundo
ele, a ampliação do porto estará condicionada à instalação
da estrada entre São Sebastião e Caraguatatuba.
As novas instalações do porto, segundo o projeto atual,
serão sobre lajes e colunas, a
4,20 metros acima do nível da
água. De acordo com Bussinger, o mangue na área não será coberto, mas ambientalistas consideram que, com a falta de raios solares, as espécies
morrerão.

Será garantida a largura
mínima de 100 metros na
Enseada do Araçá para
acesso ao Canal de São Sebastião. A área destinada a
off-shore foi duplicada, incluindo mais dois terminais
de atracação. Serão instalados oito berços de atracação para grandes navios.
São dois para navios de etanol, quatro para contêineres e cerca de 700 metros
de cais de multiuso (público/
privado) para até três embarcações, além de barcos
menores de off-shore, cuja
estimativa seria de seis atracados. Quatro cais para navios de granéis líquidos ficarão para futura expansão
portuária.
O projeto abrange 1 milhão de metros quadrados.
Haverá área para estacionamento de caminhões. A
área de armazenamento de
contêineres terá capacidade para 50 mil unidades,
com pilhas de quatro, a
uma altura de até 12 metros. A estimativa é que
900 mil trabalhadores atuarão no pico das obras do
porto. Para a operação, a
previsão é de 850 empregos
diretos e 2.500 indiretos.
Conforme Bussinger, entre
30% e 50% da carga de contêineres chegarão e sairão
de navios. O etanol será movimentado por duto. ●
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