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Ainda vigorosa, indústria perde
espaço para importados no comércio
As prateleiras de supermercados revelam como determinados produtos nacionais estão sendo substituídos por importados
Lu Aiko Otta
Renato Andrade
BRASÍLIA

A desindustrialização, tema
explorado pelo candidato do
PSDB, José Serra, nas eleições, não é algo que se detecte
facilmente nas estatísticas.
Dados mostram uma indústria em desaceleração, mas
ainda vigorosa. Mas uma simples visita a hipermercados é
suficiente para ver que, em certas categorias, os produtos
“made in Brazil” são cada vez
mais raros nas prateleiras.
Em agosto, a produção industrial do País registrou uma quedade0,1%,deacordocomoInstitutoBrasileirode GeografiaeEstatística (IBGE). Mas o resultado acumulado nos oito primeiros meses do ano mostra um
avanço na casa dos 14,1%. No
mesmomês,aConfederaçãoNacional da Indústria (CNI) registrou aumento de 0,5% nas horas
trabalhadas e de 0,8% no emprego, embora o faturamento tenha
caído 0,3%.
Outrosnúmeros,porém,mostramqueháalgoerrado.Oconsumo do brasileiro cresce a taxas
de 8% a 9%, enquanto o Produto
Interno Bruto (PIB) se expande
a 7%. A diferença é suprida por
importados. O comportamento
dos saldos comerciais de diversos setores da indústria também
reforça essa percepção.

PERDENDO TERRENO
l Levantamento do Iedi mostra um aprofundamento dos déficits comerciais da indústria de transformação brasileira

Saldo comercial de janeiro a setembro das indústrias
EM BILHÕES DE DÓLARES FOB
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Comparações. Uma visita a
um hipermercado foi suficiente
paraoEstadoconstatarquenesse segmento o produto “made in
Brazil” é raro. De oito modelos
de cafeteiras elétricas à venda,
apenas dois eram brasileiros. As
três opções de máquinas de café
expresso eram chinesas. Também eram originários daquele

país os três modelos de sanduicheira elétrica e os três de torradeiras. Entre os 15 ferros de passar, 6 eram brasileiros. Havia
dois importados da Malásia e
dois de Taiwan. Os demais eram
da China. De 17 liquidificadores,
10 eram importados, havendo
● Pressão

A União Europeia quer condicionar a compra de produtos brasileiros, principalmente os agrícolas, à possibilidade de suas empresas poderem participar das
compras governamentais.

Na contramão da tendência no
segmento de aparelhos elétricos, a indústria de secadores de
cabelos e pranchas modeladoras
(chapinhas) Taiff passa longe
dos importados. Pelo contrário,
ela exporta para 30 países.
“Somos talvez os únicos a fa-

bricar um produto 100% nacional”, diz o diretor comercial da
empresa, César Tsukuda. Não se
trata de xenofobia, e sim de uma
opçãoestratégica.“No nossoentender, ter a fabricação aqui é garantia de qualidade.”
A durabilidade é o que lhe permite sobreviver nas prateleiras
ao lado dos similares “made in

China”,bemmaisbaratos.“Fazemos um produto mais voltado
para cabeleireiros, que é um público exigente”, explica. “Se fôssemos concorrerpelo preço, não
daria nem para começar.” A empresa investe forte em construção de marca e inovação para suportar a concorrência.
Segundo Tsukuda, nos últi-
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No setor de eletroportáteis,
um dos mais afetados pelos importados, muitas marcas conhecidas dos brasileiros já não fabricammaisalgunsprodutos.Preferem trazê-los do exterior e só comercializá-los.
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entre eles um modelo trazido do
México.
“Temos evidências importantesquedemonstramque há,sim,
desindustrialização”,dizopresidente da Associação Brasileira
da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Humberto Barbato.
Em 2005, 15% do faturamento
do setor vinha dos produtos importados. Em 2010, essa participação está em 20,7%. “Isso demonstraqueestamosaumentando e muito a quantidade de produtos acabados importados.”
Segundo o vice-presidente de
operações para América Latina
da Stanley Black&Decker, Do-

‘Chapinha’ tem produto 100% nacional
BRASÍLIA

Demais produtos

mos cinco anos, ampliou-se a
prática dos concorrentes de importar produtos prontos.
“Porenquanto, nãotemosplanos de fazer o mesmo. Tivemos
cinco anos bons.” Ele reconhece, porém, que o dólar “um poucoabaixoda realidade”éumproblema. “Temos uma pressão de
margem muito forte.” Para o di-

mingos Dragone, o processo de
desindustrialização no segmento de atuação da empresa foi iniciado em 2005 e vem se acentuando desde então. Há dez
anos, 80% dos produtos vendidos pela companhia no mercado
local eram fabricados no Brasil.
Atualmente esse porcentual é de
50%. A unidade de eletrodomésticos portáteis deve responder
por 43% dos R$ 500 milhões de
faturamento estimado pela empresa no Brasil em 2010.
Câmbio e os custos envolvidos na fabricação de produtos
no País são os fatores apontados
pelo executivo para justificar a

retor, o dólar barato não é um
problema tão grande quanto
tem sido propagandeado.
“Acho que tem um pouco de
exagero em falar que não dá para
fabricarnoBrasil”,diz.“Temempresa que se esconde atrás disso.” O que não quer dizer que o
dólar barato não seja uma desvantagem. Há, porém, outros
problemas:acargatributária elevada e uma legislação trabalhista que “é coisa de um passado
distante”. / L.A.O.

mudança no perfil de produtos
vendidos pela Black&Decker.
“Estamos vivendo efetivamente
umprocessodedesindustrialização. A indústria, por mais que se
reinvente, tem sérias dificuldades para se manter operando
commínimalucratividade”,afirma Dragone.
DVD importado. Hoje, 87% dos

aparelhos de DVD comercializados no Brasil são importados. “E
esse produto já foi carro-chefe
de muitas indústrias grandes daqui”, observa o presidente do
Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e similares de Manaus (Sinaees),
WilsonPérico.“Nãovemosfábricas fechando porque elas estão
fazendo outras coisas.”
Aindústriadeiluminação também corre risco de desindustrialização, avalia o diretor executivodaAssociaçãoBrasileiradaIndústria de Iluminação (Abilux),
Marco Poli. O alto custo de produçãonoPaís, osincentivosconcedidos pelas economias desenvolvidas à sua indústria e o dólar
baratosãoasameaças.“Descompassos têm de ser corrigidos para melhor utilizar os potenciais
do Brasil”, observa.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 out. 2010, Economia & Negócios, p. B4.
WILSON PEDROSA/AE–5/5/2010

Governo brasileiro
não vê processo de
desindustrialização
Miguel Jorge diz que a
indústria passa por bom
momento com a criação
de empregos e aumento
da competitividade
BRASÍLIA

Problemas vividos por setores
da indústria não podem ser traduzidos como início do processodedesindustrialização doBrasil, segundo avaliação de integrantes do governo. “Uma coisa
é você dizer que há problemas
específicos em algumas áreas.
Outra coisa é dizer que há um
processo em curso de desindustrialização. Empiricamente isso
não é comprovado”, diz o presidente da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial
(ABDI), Reginaldo Arcuri.
A avaliação é compartilhada
pelo ministro do Desenvolvimento,Indústria eComércioExterior, Miguel Jorge. “A indústria brasileira é sólida e diversificada,passaporumexcelentemo● Avaliação

REGINALDO ARCURI
PRESIDENTE DA ABDI

“Uma coisa é dizer que há
problemas específicos em
algumas áreas. Outra coisa é
dizer que há um processo em
curso de desindustrialização.”
“Precisamos produzir aquilo que
o mundo demanda, que nos
permita enfrentar as importações
sem artifícios comerciais.”

mentoemtermosdeinvestimento e geração de emprego e tem
competitividade em vários setores”, disse o ministro na semana
retrasada, durante encontro
com empresários. “Esses são sinais claros que não há desindustrialização.”
Arcuri reconhece que os problemaspontuaissão“grandesdesafios” a serem enfrentados. Um
dosexemplos citados pelo presidente da ABDI é a situação do
setordeautopeças.“OBrasilpassou de exportador para importador líquido e isso significa que
nóstemosde trabalharcommuito cuidado.”
Umadasmedidas tomadas para reverter a situação foi a retiradadoredutorde40%paraimportação de peças. Agora, o governo
trabalhaparadesenvolveraengenharia no setor, com financiamentos “super privilegiados” do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Inovação. Fortalecer a inovação é outro caminho apontado
pela ABDI para enfrentar a concorrência internacional. Levantamento feito pela agência mostra que 57% das grandes indústriasbrasileirasfizeramalgumtipo de inovação em seus produtos no segundo trimestre, contra 52,4% no início do ano. Mas
inovações nos processos produtivos registraram um recuou,
passando de 55,02% para 50,8%.
Ainda assim, Arcuri pondera que
as taxas são positivas.
“A inovação é efetivamente o
pulo do gato”, diz. “Precisamos
produziraquilo queo mundo de-

Indústria vai propor
barreiras a importados
Elevação de tarifas é a
proposta para enfrentar a
concorrência, enquanto o
governo não ataca os
problemas estruturais
BRASÍLIA

Confiança. Para ministro, indústria é sólida e diversificada
manda, aquilo que nos permita
enfrentarasimportaçõessemrecorrer aos artifícios comerciais,
comobarreirastarifárias”,acrescenta.
Aspressõesparaousodemedidas decombate à entrada deprodutos importados, que devem
atormentar o próximo presidentedaRepública,nãoassustamArcuri. “Há um conjunto de medidasquesempretemdeserexercitado, que são medidas de defesa
comercial e de aplicação de impostos, que têm exatamente essafunçãodecalibraromovimento da balança comercial. Isso
tem sido feito.”
Segundo Arcuri, o Departamento de Defesa Comercial da

Secretariade Comércio Exterior
(Secex) do Ministério do Desenvolvimento, órgão responsável
pela execução da política de salvaguardas, aumentou o número
de investigações antidumping.
Atualmente, há 30 investigações
em curso, 25 petições em análise
e 67 medidas em vigor.
A sobretaxa imposta sobre a
importação de tênis da China é
umdosexemplos citados porArcuri. Medidas mais sofisticadas
também estão prontas para serem utilizadas. O governo já regulamentou um mecanismo que
permite combater a triangulaçãode mercadoriasqueforamalvo de punições por práticas anticoncorrenciais. / L.A.O. e R.A.

O aumento de tarifas seria uma
ação emergencial e temporária,
enquanto o governo não ataca os
antigos tormentos do setor produtivo: carga tributária elevada,
juros altos e câmbio desfavorável às exportações – todos reflexosde umEstado gastador. A demanda dos industriais será uma
das dores de cabeça do presidente eleito neste domingo.
O setor de eletroeletrônicos
quer que o governo eleve a tarifa
de importação de alguns produtos dos atuais 12% para 35%. Segundo o presidente da AssociaçãoBrasileiradaIndústriaElétrica e Eletrônica (Abinee), HumbertoBarbato,essaéatarifa consolidada do Brasil na Organização Mundial do Comércio
(OMC).
Fabricantes de equipamentos
para geração e transmissão de
eletricidade seriam protegidos
pelaproposta.Opedido foiapresentado ao candidato José Serra
(PSDB). “Ele achou razoável”,
diz Barbato. A candidata Dilma
Rousseff(PT)nãoaceitou convite para visitar a entidade, por isso, a proposta não foi entregue.
A ideia também foi discutida
com a equipe econômica do governo Lula há dois meses. Até
agora, não houve resposta.
Outro setor afetado pela concorrência de importados, o de
máquinas, divulgou esta semana
umboletim reivindicando, entre
outras providências, direitos an-

tidumping. Trata-se da elevação
de tarifas de importação para
barrar a concorrência desleal.
Os fabricantes de lâmpadas e
luminárias,reunidos naAssociaçãoBrasileiradaIndústriadeIluminação(Abilux),queremdogoverno medidas para fortalecer o
setor. O objetivo é preservar os
fabricantes de luminárias e controladores e atrair fábricas de
lâmpadasfluorescentescompactas (hoje importadas) e de LEDs.
Zona Franca. Dificultar a importação é também proposta
dos fabricantes de eletroeletrônicos da Zona Franca de Manaus. “O governo poderia elevar
o IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados)cobradonaimportação”, diz o presidente do
Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares de Manaus (Sinaees),
Wilson Périco.
Impor barreiras a importados
na forma de tarifas não é a opção
preferida do governo. O ministro do Desenvolvimento, Miguel
Jorge, diz que é preciso evitar
uma guerra cambial, para não
descambar numa guerra comercial.Oministro daFazenda, GuidoMantega,conversoucomodiretor-geral da OMC, Pascal Lamy,sobre aadoçãodeumapolítica coordenada para lidar com o
problema do câmbio.
“A escalada protecionista, a
gente sabe onde vai dar: a recessão dos anos 1930 foi resultado
disso”, alerta o economista Flávio Castelo Branco, da Confederação Nacional da Indústria
(CNI). A entidade pretende entregar ao futuro presidente um
conjunto de propostas para lidar
com a crise na indústria. O aumento de proteção tarifária não
está entre elas./L.A.O e R.A

