
H
á algo estranho no
comércio exterior
brasileiro. Sabe-
mos que estamos
nos transforman-

do cada vez mais em exporta-
dor de commodities – as expor-
tações representam 36,4% da
nossa balança –, mas não sabía-
mos ainda que a indústria está
importando cada vez mais ma-
térias-primas e bens duráveis.
Istoé,estamosimportandopro-
dutos de consumo que também
produzimos no País.

Em outras palavras, lembra
editorial no caderno de Econo-
mia do Estado de ontem, “isso
pareceindicarquenossaindús-
tria está se transformando ca-
da vez numa atividade de mon-
tagem, importando mais bense
insumos para vender no País,
semchegaraterumaprodução
competitiva nos bens de alta
tecnologia”.

Estamos em parte abaste-
cendo o mercado interno não
mais com produtos “fabrica-
dos”, mas montados com itens
importados. Leia-se, produtos
da China, entre outros.

Não é uma desindustrializa-
ção, como se poderia dizer, mas
um empobrecimento relativo
da indústria nacional. É o que
revelam osnúmeros dabalança
comercial no primeiro bimes-
tre do ano anunciados pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.

‘COMMODITIZAÇÃO’
Há explicações para isso, mas
não convincentes. Afirma-se
que é um processo decorrente
do excepcional aumento dos
preços das commodities nos
anos dourados da economia
mundialqueantecederamàcri-
se. Houve um crescimento ex-
traordinário nas exportações
de produtos agrícolas e mine-
rais,quedesde entãopassaram
a dominar a pauta do comércio
exterior. As vendas industriais
tambémcresceram,masemrit-
mobemmenor.Osetordecom-
modities era mais bem estrutu-

rado que o setor industrial.
Outro motivo: a crise atingiu

mais duramente a demanda de
produtos industriais do que o
agrícolas.

São argumentos válidos,
mas não explicam totalmente
esse aumento das importações
(vejam bem, “importações” e
não exportações de bens indus-
triais, neste momento em que a
economia mundial começa a se
recuperar).

CÂMBIO, ETC.
Háaindaoargumentodadesva-
lorização do dólar que favorece
as importações, e até ajuda no
controle da inflação. Mas esse é
um fenômeno que afeta toda a
pauta comercial, desde produ-
tos como commodities a produ-
tos industriais. Sei que é mais
difícil exportar bens acabados,
com alto valor agregado, que
produtos primários, principal-
mente num mercado mundial
aindaemrecuperação. Isso,po-
rém, não explica nem justifica o
aumento das importações de
bensintermediáriosdosetorin-
dustrial.

No fundo, tudo indica estar

havendo uma falta de políti-
ca industrial integrada, difí-
cil de se obter quando os mi-
nistérios não se entendem.

Amanteresseclima,aten-
dência é de que não só a agri-
cultura continuará superan-
do a indústria na área do co-
mércio exterior, como a pró-
pria indústria caminha para
o que poderíamos chamar de
“terceirização”.Éumproces-
soaindaincipiente,masperi-
goso por ser indolor.

1 BILHÃO DE FAMINTOS
Jamil Chade, corresponden-
tedoEstadoemGenebra,es-
tá lançando hoje, no Shop-
ping Higienópolis, a partir
das 19h30, o seu livro O Mun-
do não é Plano. A tragédia si-
lenciosa de 1 bilhão da Famin-
tos. Um livro-análise-repor-
tagembemdocumentadoso-
breodramadafomenomun-
do. Destaque especial para
suas viagens à África e à Itá-
lia,onde viu de perto o deses-
pero dos imigrantes ilegais
que tentam fugir da fome. ●
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Japão porém, continua sendo o país mais industrializado do planeta

Distorção na indústria do Brasil

Indústria chinesa passa a
japonesa e já é a 2ª do mundo
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A China passou o Japão e já é o
segundo maior produtor indus-
trial do mundo, atrás dos Esta-
dos Unidos, informou ontem a
Organização das Nações Uni-
daspara oDesenvolvimentoIn-
dustrial (Onudi).

EmnotadivulgadaemViena,
a Onudi assinala que, de acordo
com suas estimativas, a partici-
paçãodaChinanovaloragrega-
do industrial de todo o mundo
chegou a 15,6% em 2009, maior
que os 15,4% do Japão e menor
que os 19% dos EUA. “Os três
países, juntos, são responsá-
veispormetadedaproduçãoin-
dustrial do mundo”, diz a nota.

As conclusões foram toma-
dascombasenosdadospublica-
dos pelo Relatório Internacio-

nal de Estatísticas Industriais,
de 2010. Apesar dos números
absolutos de produção da Chi-
na, que a colocam em segundo
lugar, as estatísticas revelam
que o Japão continua o país
mais industrializado do planeta
“em termos de valor agregado
industrial per capita”.

Orelatórioapontaqueosefei-
tosdacrisefinanceiranocresci-
mento industrial foram sérios
paraospaísesricos,mas“relati-
vamente suaves” nas nações
emdesenvolvimento.Provadis-
so é que em 2009 Índia e Brasil
ficaramentreosdezpaísescom
maior produção industrial, em
quintoedécimolugares,respec-
tivamente.

BÔNUS CHINESES
Os agentes reguladores das ati-

vidades bancárias da China to-
marão medidas para limitar as
gratificações dos empregados
de bancos e evitar riscos exces-
sivos, informou ontem o diário
oficial China Daily.

Segundoasnovasregrascita-
das pelo jornal, as gratificações
não poderão em nenhum caso
triplicar o salário base dos em-
pregados.Alémdisso,nãopode-
rão ser aumentadas se o com-
portamentodobanconoanoan-
terior (em conceitos como lu-
cro ou administração de riscos)
não se ajustarem a determina-
dos critérios estabelecidos pelo
organismo regulador.

O diário afirma que as medi-
das são tomadas porque atual-
mente “os bancos criam riscos
excessivos, pondo em perigo a
segurança das empresas”.

A norma também obriga a
direçãodo banco a criar uma
equipe especial dedicada à
gestão das remunerações.
Um terço dos membros des-
sas equipes terão de ser pro-
fissionaisdeeconomia.Acri-
se financeira mundial não
afetou muito o setor bancá-
rio chinês, mas abalou a eco-
nomia em geral.

No entanto, o governo chi-
nês teme que as medidas de
estímulo iniciadas em 2009 e
2010paraatenuaracrise(en-
treelasapromoçãodoconsu-
mo e os créditos) criem ris-
cos em setores como o finan-
ceiro. Por isso, a partir deste
ano serão feitos ajustes para
evitar um superaquecimen-
to da economia. ● AGÊNCIAS IN-
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 mar. 2010, Economia & Negócios, p. B11.




