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A
colunadequinta-fei-
ra, sobre a distor-
ção da indústria na-
cional que está im-
portando mais e ex-

portando menos, deu origem a
comentários de leitores ligados
aosetor.Elesnão sóconfirmam
que esse processo se acentua,
mas apontam ainda distorções
que se prolongam há 30 anos.

São setores industriais que
foram se transformando em
apenas montadoras de peças
de produtos importados.

Uma das mensagens muito
informativas e esclarecedoras
é a do engenheiro e advogado,
Mario Roberto Branco. Assina-

lando que falava em seu nome,
eleapontaprincipalmenteoser-
ros no setor eletroeletrônico,
que se repetem em outros, co-
mo o de informática. Em vez de
tentar absorver tecnologia ex-
terna ou desenvolver a nossa,
como os outros países, de criar
um parque tecnológico, nos
transformamos em simples
montadores de componentes
importados.

É um pequeno diagnóstico
decomonãosedevefazerpolíti-
ca industrial.

SEMPRE FOI ASSIM
O leitor é economista especiali-
zado em economia internacio-
nal e vem acompanhando o co-
mércio exterior do setor ele-
troeletrônicohámaisde15anos
consecutivos. Com base na sua
vivência profissional, afirma:
“E, nesse setor, sempre foi as-
sim. Altas importações de bens
intermediários para monta-

gem”. Só que agora, a coluna
constata, que esse leque se am-
plia.

O fato é que, desde o finalzi-
nho do século 20 e o início do
século 21, as empresas brasilei-
ras – em função do custo Brasil
–passaramasubstituirfornece-
dores nacionais, cujos produ-
tos estão fortemente carrega-
dos de tributos e de ineficiên-
ciasestruturaisdoPaís,porfor-
necedores estrangeiros.

Antes importávamos apenas
componentes eletrônicos (que
continuam a representar o
grande volume das importa-
ções)quedeixaramdeserfabri-
cados no Brasil em meados da
década de 80 e passaram a ser
fabricadosnoSudesteAsiático.
Empresasmultinacionais insta-
ladas no Brasil naquela época
transferiram suas fábricas pa-
raessaregião.Eumesmotraba-
lhava numa das grandes fabri-
cantes que mudou a linha de

produção para a Coreia do Sul.

A ZONA FRANCA
O governo brasileiro tem sua
parcela de culpa nessa transfe-
rência, diz o leitor. Não conse-
guiu entender que precisáva-
mos incentivar o desenvolvi-
mento de tecnologia de criação
e de produção de diodos, tran-
sistores, circuitos integrados,
chips, etc. Continuou a incenti-
var a produção na Zona Franca
de Manaus, que desde sempre,
foi uma região montadora de
produtos importados, modifi-
cou até a Constituição Federal
parapoderdarsobrevidasubse-
quente para a ZFM.

Enquantoisso,nósfomosper-
dendo os poucos fabricantes de
componentes que poderiam su-
prir (ainda que em parte) o con-
sumo da Zona Franca.

AGORA JÁ VEM PRONTO
O governo também manteve in-

centivosàindústriadeinformá-
tica (ou de tecnologia da infor-
mação, que é uma expressão
mais abrangente), concedendo
benefíciosfiscaisparaumapro-
dução que a cada ano foi se
transformando mais e mais na
montagemde componentes. “A
cada modificação pleiteada pe-
las empresas fabricantes de
produtosfinais,sereduzocoefi-
ciente de participação de insu-
mos nacionais.

Aliás,ultimamente,temsere-
duzido também as etapas de
processo produtivo, permitin-
do que partes antes montadas
no País passem a ser importa-
das,jámontadasemsubconjun-
tos ou kits.”

Vem tudo prontinho. É só
aparafusar.

UM COMEÇO TARDIO
Nessequadrosem cor, uma no-
tícia positiva embora atrasa-
da. Recentemente, após mui-
tos anos de esforço, a iniciati-
vaprivadaconseguiu obter êxi-
to num dos seus pleitos mais
antigos: a criação, em Porto
Alegre, de um centro de desen-
volvimento de circuitos inte-
grados (chips), chamado Cei-
tec.

É o embrião de um indústria
de altíssima tecnologia que de-
veríamos ter criado logo no iní-

cio do movimento de transfe-
rência de fábricas, na década
de 80. Perdemos 30 anos!

Portanto, pelo menos para
mim, não há nada de estranho
no reino... Há, sim, incentivos
concedidossem obrigatorieda-
de de compromisso de desen-
volvimento da cadeia produti-
va, ao contrário do que foi feito
nos países asiáticos, que por
esse motivo, se transforma-
ram nos grandes fornecedores
mundiais de componentes,
conclui o leitor.

ENQUANTO ISSO
Na China, como já informou a
coluna, as indústrias estran-
geiras são atraídas de todas as
formas para instalarem suas
fábricas desde que tragam e
transfiram tecnologia. Até aí,
tudo bem. É natural. Mas uma
vezconhecedoradela, os chine-
ses abrem as suas próprias fá-
bricas utilizando o mesmo pro-
cesso e passam a competir
com a empresa estrangeira
que atraiu.

A Embraer foi uma das víti-
mas. Agora ou está mudando a
linha de produção que levou à
China, ou vai competir com os
seusaviões.Masfabricados pe-
los chineses. ●
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Brasil importa produtos, mas não tecnologia

Economia
roda hoje ao
ritmo de até
8% ao ano
Já a projeção para 2009, que o IBGE
divulga na 5ª-feira, é de leve queda

Fernando Dantas
RIO

O desempenho do PIB em 2009
deve ter ficado entre uma leve
queda e crescimento zero, se-
gundo projeções do mercado. A
economia, porém, na visão de
muitos analistas, entrou em
2010 num pique bastante acele-
rado, e está rodando neste pri-
meiro trimestre num ritmo
anualizado entre 6% e 8%.

Na quinta-feira, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística(IBGE)divulgaoresulta-
do do último trimestre de 2009
e o primeiro número do cresci-
mento anual do PIB (que passa-
rá por várias revisões).

Embora a atenção provavel-
mente se voltará para o sinal do
PIBem2009–negativo ouposi-
tivo –, o que o IBGE deve mos-
trar de mais importante é um
ritmo forte de atividade econô-
mica no último trimestre do

ano passado. A maioria das ins-
tituições está prevendo um
crescimento superior a 2% em
relação ao trimestre anterior,
em base dessazonalizada.

No primeiro trimestre de
2010, o embalo continua, embo-
ra o crescimento ante o trimes-
tre anterior deva recuar, por-
que se parte de uma base mais
forte. De qualquer forma, a vi-
são geral é de uma economia
aquecida, que levará o Banco
Central (BC) a iniciar ainda no
primeiro semestre um ciclo de
alta da taxa básica, a Selic.

A dúvida que resta ao merca-
do é até que ponto a recupera-
ção fulgurante de boa parte do
ano passado sofreu uma arrefe-
cida a partir de novembro. Nes-
se caso, o BC poderia manter a

Selic nos atuais 8,75% na próxi-
ma reunião, nos dias 16 e 17 de
março, e deixar o primeiro au-
mentopara abril, ou até depois.

AdivulgaçãodoIPCAdefeve-
reirona sexta-feira,com ainfla-
çãode0,78%ligeiramente abai-
xo da média das expectativas,
reforçou aquela corrente. O
mesmo efeito foi produzido pe-
la estabilidade do nível de utili-
zação da capacidade instalada
(Nuci) da Confederação Nacio-
naldaIndústria (CNI)emjanei-
ro, de 81,5%, quando compara-
do, sem influências sazonais, a
dezembro.

Ainda assim, há uma expres-
siva parcela dos analistas pre-
vendo a primeira alta da Selic
em março. Um dos argumentos
é que a alta do IPCA no primei-
ro bimestre foi de 1,54%, ou um
terço da meta anual de 4,5%.

Hámuitadiscussãosobreaté
que ponto esse salto decorre de
fatores sazonais ou episódicos,
comoosreajustesdemensalida-
des escolares e passagens de
ônibus, ou as chuvas que afeta-
ram os preços dos hortifruti-
granjeiros. O problema, porém,
équeasexpectativasinflacioná-
rias subiram também para
2011, com projeção média do
mercadoagora de4,67%, acima
da meta inflacionária.

A produção industrial, por
sua vez, subiu 1,1% em janeiro,
em relação a dezembro, com
ajuste sazonal. Em novembro e
dezembro, porém, na mesma
basedecomparação,houveque-
das de respectivamente 0,8% e
0,2%,depoisdedezsubidascon-
secutivas a partir de janeiro do
ano passado.

“Aindústriarecuperouemja-
neiro o que perdeu em novem-
bro e dezembro, e em fevereiro
tudo indica que o ritmo foi mui-
to forte”, diz o economista Re-
gis Bonelli, pesquisador do Ins-
tituto Brasileiro de Economia
(Ibre), da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), no Rio.

Bonelliapontao fortedesem-
penho do setor automobilístico

nomêspassado,comavendade
221 mil veículos, 3,6% mais do
que em janeiro (apesar do me-
nor número de dias úteis em fe-
vereiro) e 10,8% acima do mes-
mo mês de 2009. No primeiro
bimestre, foramvendidos434,3
mil automóveis, comerciais le-
ves, caminhões e ônibus, num
salto de 9,4% ante igual período
de2009.“Aindústriaautomobi-
lística arrasta os outros seto-
res”, diz o pesquisador.

Para Sérgio Vale, economis-
ta da MB Associados, “o quarto
trimestre vem com números
muito fortes, o que sinaliza um
ritmoaindamaisfortenestepri-
meirotrimestre”.Eleprevêque
osprimeirostrêsmesesde2010
mostrem um ritmo de cresci-
mento de 7%, na comparação

com o mesmo período de 2009.
Segundo Vale, a indústria,

que derrubou o PIB no ano pas-
sado, vai inverter o papel neste
ano e liderar o forte crescimen-
to. Mas ele acrescenta que os
serviços também devem acele-
rar, assim como a agropecuá-
ria. Pelo lado da demanda, o in-
vestimento, que a MB projeta
ter caído 11% em 2009, deve
crescer12,3%esteano,naprevi-
sãodainstituição.“Porondevo-
cê olha, o PIB em 2010 está mui-
to forte”, resume o economista.

Fernando Rocha, economis-
ta da gestora de recursos JGP
Investimentos, vê a economia
numritmode7%a8%,tomando
como base os três últimos tri-
mestres de 2009. Ele projeta
que a economia tenha crescido

2,3% nos últimos três meses
doanopassado,comparados
com o trimestre anterior.
Além disso, Rocha estima
que, no mesmo tipo de com-
paração, o PIB do segundo e
terceiro trimestres de 2009
vá ser revisado pelo IBGE,
de respectivamente 1,1% e
1,3% para 1,5% e 1,9%.

Ele observa que as fortes
revisões do PIB na série tri-
mestral, que veem ocorren-
docomcertafrequência,aca-
bam mudando substancial-
mente a fotografia da econo-
mia brasileira. O IBGE tem
uma metodologia pela qual
osparâmetrosdadessazona-
lização podem ser alterados
de forma significativa de tri-
mestre para trimestre. ●

Goldman
Sachs: déficit
externo é risco
para Brasil

ARRANCADA–FábricadaVolks:produçãodecarrosemfevereirocresceu10,8%ante fevereirode2009

ATIVIDADE ECONÔMICA

RIO

O forte aumento do déficit ex-
terno brasileiro, com o aqueci-
mento da economia, preocupa
Paulo Leme, principal econo-
mista para mercados emergen-
tes do Goldman Sachs. Ele pre-
vêqueodéficitemcontacorren-
te atinja US$ 58 bilhões em
2010, e suba até cerca de US$
120 bilhões nos próximos anos.

Nesse ponto, o financiamen-
toexternodoBrasilrepresenta-
rá uma parcela muito grande
do estoque líquido de recursos
internacionais disponível para
países emergentes, que ele esti-
ma entre US$ 300 bilhões e
US$ 600 bilhões por ano. “Se
isso cair pela metade, em razão
de algum problema internacio-
nal, terá de haver um ajuste”,
diz Leme.

Ele acha que não haverá cri-
se no Brasil, dado o alto nível de
reservas internacionais do País
eosavançosnagestãoeconômi-
ca. Ainda assim, terá de haver
uma súbita redução dos gastos,
o que nunca é agradável.

Leme lembra que boa parte
das decisões relativas à política
de estímulos monetários, fis-
cais e creditícios, para comba-
tera crise global, foi tomadaen-
tre o fim de 2008 e o primeiro
semestre de 2009, quando a vi-
são era de que os efeitos da tur-
bulência seriam catastróficos.

Ele nota, porém, que a con-
traçãoeconômicaglobalfoime-
nosseveradoqueseprevia.“Da-
do que o mundo se recuperou
mais rapidamente do que se su-
punha,adosagemfoiexcessiva,
mas isso só dá para dizer agora;
é como querer mudar o time na
segunda-feira.”

CONSUMO
Ainda assim, independente-
mente do mérito da dosagem
daspolíticasanticíclicas,ele diz
que é preciso avaliar os seus
efeitos no Brasil, o que o deixa
bastante preocupado. “É um
crescimentomuitomaiscentra-
do em consumo, financiado pe-
la queda da poupança do setor
público e do setor privado; só
agorasecomeçaaverumarecu-
peração do investimento.”

O economista está inquieto
com a forma como se está dan-
doaexpansãododéficitemcon-
tacorrente.“Éopiorjeitopossí-
vel,porqueestáligadoaoconsu-
mo, e não ao investimento, e
comquedadapoupançadomés-
tica.” Para ele, outro problema
é que o déficit é em parte causa-
do “por um aumento excessivo
dogastocorrentedosetorpúbli-
co, e não contribui para expan-
são do PIB potencial”. ●

Indústria, que
derrubou o PIB em
2009, vai inverter
o papel, diz Vale
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