
A produção de lâmpadas incan-
descentes está com os dias conta-
dos no Brasil. Das quatro gran-
des multinacionais que opera-
vam no mercado, apenas a Os-
ram ainda mantém fábrica no
País. O produto vem sendo subs-
tituído de forma gradativa pela
oferta de lâmpadas fluorescen-
tes compactas eletrônicas (CFL,
na sigla em inglês), que são bem
mais caras, mas consomem me-
nos energia, e são importadas da
China.

As incandescentes ainda re-
presentam boa parte das lâmpa-
das de domicílio. Mas, desde o
apagão de 2001, houve aumento
nas lâmpadas com menor consu-
mo de energia. Nos últimos cin-

co anos, as vendas de lâmpadas
CFL cresceram 20% ao ano.

Hoje, o País importa cerca de
80 milhões de lâmpadas fluores-
centes (não só as compactas),
das quais mais de 70% vêm da

China. A fabricação desse tipo
de lâmpadas no Brasil seria inviá-
vel, dizem os especialistas. Para
eles, é impossível competir com
os cerca de 2,2 mil fabricantes
chineses.

O primeiro fabricante de lâm-
padas incandescentes a jogar a
toalha foi a GE, que demitiu 900
pessoas e fechou sua fábrica no
Rio de Janeiro em 2009. A Sylva-
nia, que foi adquirida em 2007
pelo grupo indiano Havells, tam-
bém desativou sua fábrica na ca-
pital paulista, e passou a impor-
tar o produto da China.

No próximo dia 30 de junho
será a vez da Philips. A multina-
cional holandesa vai interrom-
per definitivamente a produção
de lâmpadas incandescentes no
Brasil. A empresa vai fechar a fá-

brica de Capuava, em Mauá, no
ABC paulista, e passará a impor-
tar o produto de filiais na Ásia,
Europa e América do Norte.

O encerramento da produção
de lâmpadas no País resultará na
demissão de 410 metalúrgicos
da unidade. A justificativa da Phi-
lips é que as lâmpadas incandes-
centes, que respondem por 70%
da produção da fábrica, fazem
parte de uma tecnologia ultra-
passada. O presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Santo
André e Mauá, Firmino da Silva,

defende que a empresa invista
em novos produtos e tecnolo-
gias para evitar o fechamento da
fábrica.

Ainda resta a fábrica da Osram
em Osasco, região metropolita-
na de São Paulo. O presidente,
Roger Michaelis, observa que a
empresa sempre trabalha de
acordo com a legislação dos paí-
ses em que está presente.

“A partir do momento em que
o governo determinar o bani-
mento das lâmpadas incandes-
centes, a empresa estará apta pa-
ra se adequar às novas exigên-
cias”, diz Michaelis.

Ele conta que, nas discussões
com o governo, tem defendido
que a lei entre em vigor “de for-
ma responsável e estruturada”.
“Por ser um mercado muito gran-
de, as movimentações devem
ser cautelosas para que os consu-
midores não sejam prejudicados
com aumento de custos ou pro-
blemas de abastecimento.” / M.R.

Sob pressão das importações
crescentes de autopeças e
máquinas e equipamentos,
representantes das indús-
trias e centrais sindicais fo-
ram ao Ministério do Desen-
volvimento na semana passa-
da. Eles pediram medidas
emergenciais para defender
a produção e o emprego.

Marcelo Rehder

Um em cada cinco equipamen-
tos elétricos e eletrônicos vendi-
dos no mercado brasileiro já
vem pronto do exterior. Só em
2009, fabricantes do setor insta-
lados no Brasil importaram o
equivalente a R$ 23,9 bilhões em
produtos asiáticos, de disjunto-
res residenciais a equipamentos
pesados de infraestrutura, vin-
dos principalmente da China.

A invasão asiática não é fenô-
meno recente nem restrito ao
Brasil, mas acelerou a substitui-
ção da produção local por impor-
tados. Fabricantes nacionais ale-
gam não ter condições de isono-
mia de impostos, logística e cus-
tos de mão de obra para compe-
tir com os produtos asiáticos,
que ficam ainda mais baratos
com a valorização do real.

Cada vez mais empresas insta-
ladas no País, que não têm filiais
no Leste da Ásia, fazem acordos

com empresas da região que pro-
duzem para terceiros no mundo
todo. Elas importam produtos fa-
bricados em países como China,
Taiwan e Coreia, e apenas mu-
dam a embalagem e carimbam
sua marca antes de distribuí-los
no mercado brasileiro. A opera-
ção fica ainda mais fácil para
quem já tem fábrica na Ásia.

O ritmo de substituição da pro-
dução local por importação é tão
acelerado que já se reflete de for-
ma clara nas estatísticas do setor
eletroeletrônico. Em apenas cin-
co anos, a participação de bens
finais importados passou de
15,9% da vendas internas do se-
tor, em 2005, para 20,4%, no ano

passado. Em reais, o valor quase
dobrou: saltou de R$ 13,4 bilhões
para R$ 23,9 bilhões no mesmo
período. Em 2009, o consumo
aparente do setor (faturamento
menos exportações mais impor-
tações) atingiu R$ 117,7 bilhões.

Substituição. O presidente da
Associação Brasileira da Indús-
tria Elétrica e Eletrônica (Abi-
nee), Humberto Barbato, fala
em desindustrialização. “Desde
que nossa moeda começou a va-
lorizar-se face as forças do tal
mercado, muitas indústrias,
num primeiro momento opta-
ram por substituir componen-
tes nacionais por importados, pa-
ra manter a competitividade, di-
minuindo sensivelmente a inten-
sidade de cadeias produtivas.”

“Agora, para muitos produtos,
estamos no segundo estágio: dei-
xamos de fabricar e empregar no
Brasil e passamos a importar pro-
dutos prontos, sobretudo do Les-
te asiático, com marca, garantia
e assistência técnica locais”, res-
salta o presidente da Abinee.

Com o dólar na casa de R$1,70
a R$ 1,75, a decisão de deixar de
produzir e passar a importar vi-
rou sinônimo de sobrevivência
para muitas marcas no mercado

brasileiro. Basta um giro pelos
supermercados para constatar a
profusão de produtos “made in
China” nas gôndolas das lojas.

O consumidor pode até não

perceber, mas os chamados pro-
dutos térmicos, de uso diário, co-
mo sanduicheira, torradeira elé-
trica, panela elétrica, forno elé-
trico, depilador, barbeador elé-

trico, chapinha e secador de ca-
belo, já não trazem mais a inscri-
ção “fabricado no Brasil”, em le-
trinhas miúdas.

São muitos os exemplos de
produtos cuja fabricação nacio-
nal têm sido inviabilizada pela
concorrência dos asiáticos. No
segmento de material elétrico
de instalação, em 2009, a Schnei-
der Electric Brasil fechou a linha
de disjuntores da fábrica de Gua-
rarema, na região metropolitana
de São Paulo. E passou a impor-
tar o produto da China, onde o
grupo francês tem filial, a um pre-
ço 40% mais barato.

“A decisão industrial é basea-
da em resultados”, argumenta
um executivo da empresa que
prefere não ser identificado.
“Quando o dólar bate em R$ 1,70
ou R$ 1,80, o custo Brasil inviabi-
liza a produção local.”

De olho nas obras de infraes-
trutura que o Brasil precisa fa-
zer, um número crescente de fa-
bricantes chineses abre repre-
sentações no País e se candidata
a fornecer equipamentos para
projetos do setor. “Eles passa-
ram a enxergar o mercado de for-
ma muito mais séria, destinando
muito mais recursos para instala-
ção de subsidiárias de vendas pa-
ra atacar nossos clientes”, conta
o diretor-geral de energia da Sie-
mens, Newton Duarte.

“NaRegião Norte, onde há pro-
jetos de grandes hidrelétricas, a
concorrência é ainda mais preda-
tória, já que os importados con-
tam com incentivos fiscais que
não favorecem fabricantes insta-
lados em outras regiões do País.”

Fábricas de lâmpadas incandescentes fecham no País

DIFERENÇAS

Um em cada 5 produtos
eletrônicos vem de fora
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Investimento em
tecnologia explica
gigantismo chinês
Os produtos de alta tecnologia se tornaram o principal item
de exportação do País, que elevou os investimentos em pesquisa

● Pesquisa e tecnologia
Enquanto na China, os gastos
com P&D subiram de 0,9% do
PIB, em 2000, para 1,42%, em
2008, no Brasil, nível continua
em 1,11%.

● Formação
A China tem 4,6 engenheiros
para cada 10 mil habitantes. Cer-
ca de 40% dos 600 mil forman-
dos fazem engenharia. No Bra-
sil, apenas 8% dos 30 mil for-
mandos se dedicam a essa pro-
fissão

● Um terço
Em equipamentos de infraestru-
tura, o produto chinês custa um
terço do nacional.

Aposta. Técnicos em laboratório de tecnologia na China. País eleva investimento na área

Luzes apagadas. Fábrica da GE no Rio, a primeira a fechar

Das quatro grandes
multinacionais que
operavam no mercado,
apenas a Osram ainda
mantém fábrica no Brasil

Raquel Landim

A China investe mais em tec-
nologia que o Brasil e isso se
reflete nas exportações dos
dois países. Em 2008, o Brasil
vendeu US$ 11,1 bilhões em
produtos de alta tecnologia, o
equivalente a 3% do que a Chi-
na exportou desses itens para
o mundo no mesmo ano.

O gigante asiático é o país que
mais exporta tecnologia de pon-
ta, com destaque para eletrôni-
cos, ultrapassando Estados Uni-
dos, Alemanha e Japão. Em con-
trapartida, o Brasil ocupava a 27ª
posição em um ranking de 42 paí-
ses, conforme estudo da Federa-
ção das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp).

“Não podemos nos iludir. Os
produtos chineses deixaram de
ser ruins. Hoje os iPhones e tele-
visores de LCDs são feitos na
China”, destacou o diretor do de-
partamento de competitividade
e tecnologia da Fiesp, José Ricar-
do Roriz Coelho.

O levantamento comparativo
entre China e Brasil feito pela en-
tidade aponta que as exporta-

ções de alta tecnologia respon-
diam por apenas 5,4% das ven-
das do Brasil em 2008. No mes-
mo ano, chegavam a 22,5% das
vendas externas da China.

Os chineses são conhecidos
como fabricantes de produtos in-
tensivos em mão de obra, como
têxteis, calçados ou brinquedos.
Mas as exportações de média-al-
ta tecnologia (químicos, máqui-

nas e carros) quase equivalem as
vendas de baixa tecnologia.

Outro indicador relevante é
que o valor por quilo exportado
de produtos de alta tecnologia
pela China quase triplicou em oi-
to anos, saindo de US$ 22 em
2000 para US$ 63,56 em 2008.
Isso significa que produtos cada
vez mais sofisticados integram a
pauta de exportação chinesa.

P&D. Os especialistas atribuem
o bom desempenho da China na
alta tecnologia a transferências
de multinacionais para o País em
busca de custos mais baratos e
aos investimentos em pesquisa
e tecnologia (P&D). Os gastos
da China com P&D saíram de
0,9% do PIB em 2000 para 1,42%
em 2008. No Brasil, estavam em
1,11% em 2008.

Na média, os países ricos que
integram a Organização para
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) investem
2,2% em P&D. Nos EUA, chegam
a 2,68%. Ainda assim, dado ao ta-
manho do PIB chinês, o investi-
mento é expressivo.

O número de patentes da Chi-

na disparou em relação ao Brasil.
Os dois países registravam 0,2
patente para cada 10 mil habitan-
tes em 2000. O Brasil estava no
mesmo patamar em 2008 e a Chi-
na tinha subido para 1,1.

Mas a maior disparidade está
no número de engenheiros. Na
China, são 4,6 engenheiros para
cada 10 mil habitantes, o que sig-
nifica que 40% dos 600 mil for-
mandos do país por ano optam
pela engenharia. No Brasil, ape-
nas 8% dos 30 mil formandos se
dedicam a essa área, o que signifi-
ca 1,6 engenheiros para cada 10
mil habitantes.

O secretário de Desenvolvi-
mento Tecnológico e Inovação
do Ministério da Ciência e Tec-
nologia (MCT), Ronaldo Mota,
destaca que os investimentos
em inovação no Brasil tem cresci-
do a um ritmo razoável, mas que

o ideal é que atinjam 2% do PIB
na próxima década.

“Uma diferença importante é
que em vários países o investi-
mento em P&D é do setor priva-
do, enquanto no Brasil ainda é
predominante o setor público”,
disse Mota. “Ambos os investi-
mentos precisam crescer no Bra-
sil, mas especialmente o do se-
tor privado”, completa.

Segundo a chefe do departa-
mento de programas e políticas
do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES), Helena Tenório, a de-
manda do setor privado por fi-
nanciamento para inovação está
alta, acompanhando o cresci-
mento do País. “As condições
macroeconômicas do Brasil me-
lhoraram nos últimos anos, mas
inovar é essencial para o País dar
um salto no desenvolvimento”.

Carga tributária. Não é só o in-
vestimento em tecnologia que
garante a competitividade chine-
sa. Outros tópicos também bene-
ficiam o país asiático, como car-
ga tributária baixa e previsibilida-
de no câmbio. Segundo o estudo
da Fiesp, a carta tributária na Chi-
na estava em 18,3% do PIB em
2008, enquanto no Brasil chega-
va a 35,8% naquele ano.

Segundo Roriz, esse conjunto
de fatores ajuda a explicar a dis-
crepância entre Brasil e China
em investimentos e exporta-
ções. Em 2008, a taxa de investi-
mento da China chegou a 40,9%
do PIB, comparado com 19% do
Brasil. A participação chinesa
nas exportações globais saiu de
7,58% em 1997 para 12,37% em
2008. No mesmo período, a fatia
do Brasil no comércio mundial
subiu de 1,08% para 1,36%.

Fabricantes do setor
instalados no Brasil
importaram o equivalente
a R$ 23,9 bilhões
em produtos asiáticos
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