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BRASÍLIA

Problemas vividos por setores
da indústria não podem ser tra-
duzidos como início do proces-
so de desindustrialização do Bra-
sil, segundo avaliação de inte-
grantes 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 desindus-
trialização. Empiricamente isso
não é comprovado”, diz o presi-
dente da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial
(ABDI), Reginaldo Arcuri.

A avaliação é compartilhada
pelo ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Ex-
terior, Miguel Jorge. “A indús-
tria brasileira é sólida e diversifi-
cada, passa por um excelente mo-

mento em termos de investimen-
to e geração de emprego e tem
competitividade em vários seto-
res”, disse o ministro na semana
retrasada, durante encontro
com empresários. “Esses são si-
nais claros que não há desindus-
trialização.”

Arcuri reconhece que os pro-
blemas pontuais são “grandes de-
safios” a serem enfrentados. Um
dos exemplos citados pelo presi-
dente da ABDI é a situação do
setor de autopeças. “O Brasil pas-
sou de exportador para importa-
dor líquido e isso significa que
nós temos de trabalhar com mui-
to cuidado.”

Uma das medidas tomadas pa-
ra reverter a situação foi a retira-
da do redutor de 40% para impor-
tação de peças. Agora, o governo
trabalha para desenvolver a enge-
nharia no setor, com financia-
mentos “super privilegiados” do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES).

Inovação. Fortalecer a inova-
ção é outro caminho apontado
pela ABDI para enfrentar a con-
corrência internacional. Levan-
tamento feito pela agência mos-
tra que 57% das grandes indús-
trias brasileiras fizeram algum ti-
po de inovação em seus produ-
tos no segundo trimestre, con-
tra 52,4% no início do ano. Mas
inovações nos processos produ-
tivos 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
produzir aquilo que o mundo de-

manda, aquilo que nos permita
enfrentar as importações sem re-
correr aos artifícios comerciais,
como barreiras tarifárias”, acres-
centa.

Aspressões para o uso de medi-
das de combate à entrada de pro-
dutos importados, que devem
atormentar o próximo presiden-
te da República, não assustam Ar-
curi. “Há um conjunto de medi-
das que sempre tem de ser exerci-
tado, que são medidas de defesa
comercial e de aplicação de im-
postos, que têm exatamente es-
sa função de calibrar o movimen-
to da balança comercial. Isso
tem sido feito.”

Segundo Arcuri, o Departa-
mento de Defesa Comercial da

Secretaria de Comércio Exterior
(Secex) do Ministério do Desen-
volvimento, órgão responsável
pela execução da política de sal-
vaguardas, 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
um dos exemplos citados por Ar-
curi. Medidas mais sofisticadas
também estão prontas para se-
rem utilizadas. O governo já re-
gulamentou um mecanismo que
permite combater a triangula-
ção de mercadorias que foram al-
vo de punições por práticas anti-
concorrenciais. / L.A.O. e R.A.

Indústria vai propor
barreiras a importados

BRASÍLIA

O aumento de tarifas seria uma
ação emergencial e temporária,
enquanto o governo não ataca os
antigos tormentos do setor pro-
dutivo: carga tributária elevada,
juros altos e câmbio desfavorá-
vel às exportações – todos refle-
xos de um Estado gastador. A de-
manda dos industriais será uma
das dores de cabeça do presiden-
te eleito neste domingo.

O setor de eletroeletrônicos
quer que o governo eleve a tarifa
de importação de alguns produ-
tos dos atuais 12% para 35%. Se-
gundo o presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria Elétri-
ca e Eletrônica (Abinee), Hum-
berto Barbato, essa é a tarifa con-
solidada do Brasil na Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC).

Fabricantes de equipamentos
para geração e transmissão de
eletricidade seriam protegidos
pela proposta. O pedido foi apre-
sentado ao candidato José Serra
(PSDB). “Ele achou razoável”,
diz Barbato. A candidata Dilma
Rousseff (PT) não aceitou convi-
te para visitar a entidade, por is-
so, a proposta não foi entregue.
A ideia também foi discutida
com a equipe econômica do go-
verno Lula há dois meses. Até
agora, não houve resposta.

Outro setor afetado pela con-
corrência de importados, o de
máquinas, divulgou esta semana
um boletim 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 na Associa-
ção Brasileira da Indústria de Ilu-
minação(Abilux), querem do go-
verno medidas para fortalecer o
setor. O objetivo é preservar os
fabricantes de luminárias e con-
troladores e atrair fábricas de
lâmpadas fluorescentes compac-
tas (hoje importadas) e de LEDs.

Zona Franca. Dificultar a im-
portação é também proposta
dos fabricantes de eletroeletrô-
nicos da Zona Franca de Ma-
naus. “O governo poderia elevar
o IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) cobrado na im-
portação”, diz o presidente do
Sindicato da Indústria de Apare-
lhos Elétricos, Eletrônicos e Si-
milares de Manaus (Sinaees),
Wilson Périco.

Impor barreiras a importados
na forma de tarifas não é a opção
preferida do governo. O minis-
tro do Desenvolvimento, Miguel
Jorge, diz que é preciso evitar
uma guerra cambial, para não
descambar numa guerra comer-
cial. O ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, conversou com o di-
retor-geral da OMC, Pascal La-
my, sobre a adoção de uma políti-
ca coordenada para lidar com o
problema do câmbio.

“A escalada protecionista, a
gente sabe onde vai dar: a reces-
são dos anos 1930 foi resultado
disso”, alerta o economista Flá-
vio Castelo Branco, da Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI). A entidade pretende en-
tregar ao futuro presidente um
conjunto de propostas para lidar
com a crise na indústria. O au-
mento de proteção tarifária não
está entre elas./L.A.O e R.A

BRASÍLIA

Na contramão da tendência no
segmento de aparelhos elétri-
cos, 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% nacio-
nal”, diz o diretor comercial da
empresa, César Tsukuda. Não se
trata de xenofobia, e sim de uma
opção estratégica. “No nosso en-
tender, ter a fabricação aqui é ga-
rantia de qualidade.”

A durabilidade é o que lhe per-
mite sobreviver nas prateleiras
ao lado dos similares “made in

China”, bem mais baratos. “Faze-
mos um produto mais voltado
para cabeleireiros, que é um pú-
blico exigente”, explica. “Se fôs-
semos concorrer pelo preço, não
daria nem para começar.” A em-
presa investe forte em constru-
ção de marca e inovação para su-
portar a concorrência.

Segundo Tsukuda, nos últi-

mos cinco anos, ampliou-se a
prática dos concorrentes de im-
portar produtos prontos.

“Por enquanto, não temos pla-
nos de fazer o mesmo. Tivemos
cinco anos bons.” Ele reconhe-
ce, porém, que o dólar “um pou-
co abaixo da realidade” é um pro-
blema. “Temos uma pressão de
margem muito forte.” Para o di-

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
fabricar no Brasil”, diz. “Tem em-
presa que se esconde atrás dis-
so.” O que não quer dizer que o
dólar barato não seja uma des-
vantagem. Há, porém, outros
problemas: a carga tributária ele-
vada e uma legislação trabalhis-
ta que “é coisa de um passado
distante”. / L.A.O.

Governo brasileiro
não vê processo de
desindustrialização

Ainda vigorosa, indústria perde
espaço para importados no comércio
As prateleiras de supermercados revelam como determinados produtos nacionais estão sendo substituídos por importados

‘Chapinha’ tem produto 100% nacional

WILSON PEDROSA/AE–5/5/2010

Miguel Jorge diz que a
indústria passa por bom
momento com a criação
de empregos e aumento
da competitividade

Elevação de tarifas é a
proposta para enfrentar a
concorrência, enquanto o
governo não ataca os
problemas estruturais

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.”

● Pressão
A União Europeia quer condicio-
nar a compra de produtos brasi-
leiros, principalmente os agríco-
las, à possibilidade de suas em-
presas poderem participar das
compras governamentais.

Confiança. Para ministro, indústria é sólida e diversificada

Lu Aiko Otta
Renato Andrade
BRASÍLIA

A desindustrialização, tema
explorado pelo candidato do
PSDB, José Serra, nas elei-
ções, não é algo que se detecte
facilmente nas estatísticas.
Dados mostram uma indús-
tria em desaceleração, mas
ainda vigorosa. Mas uma sim-
ples visita a hipermercados é
suficiente para ver que, em cer-
tas categorias, os produtos
“made in Brazil” são cada vez
mais raros nas prateleiras.

Em agosto, a produção indus-
trial do País registrou uma que-
da de 0,1%, de acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Mas o resulta-
do acumulado nos oito primei-
ros meses do ano mostra um
avanço na casa dos 14,1%. No
mesmo mês, a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) regis-
trou aumento de 0,5% nas horas
trabalhadas e de 0,8% no empre-
go, embora o faturamento tenha
caído 0,3%.

Outros números, porém, mos-
tram que háalgo errado. O consu-
mo 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 diver-
sos setores da indústria também
reforça essa percepção.

No setor de eletroportáteis,
um dos mais afetados pelos im-
portados, muitas marcas conhe-
cidas dos brasileiros já não fabri-
cam mais alguns produtos. Prefe-
rem trazê-los do exterior e só co-
mercializá-los.

Comparações. Uma visita a
um hipermercado foi suficiente
para o Estado constatar que nes-
se 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. Tam-
bém eram originários daquele

país os três modelos de sandui-
cheira elétrica e os três de torra-
deiras. Entre os 15 ferros de pas-
sar, 6 eram brasileiros. Havia
dois importados da Malásia e
dois de Taiwan. Os demais eram
da China. De 17 liquidificadores,
10 eram importados, havendo

entre eles um modelo trazido do
México.

“Temos evidências importan-
tes que demonstram que há, sim,
desindustrialização”, diz o presi-
dente da Associação Brasileira
da Indústria Elétrica e Eletrôni-
ca (Abinee), Humberto Barbato.
Em 2005, 15% do faturamento
do setor vinha dos produtos im-
portados. Em 2010, essa partici-
pação está em 20,7%. “Isso de-
monstra que estamos aumentan-
do e muito a quantidade de pro-
dutos acabados importados.”

Segundo o vice-presidente de
operações para América Latina
da Stanley Black&Decker, Do-

mingos Dragone, o processo de
desindustrialização no segmen-
to de atuação da empresa foi ini-
ciado em 2005 e vem se acen-
tuando desde então. Há dez
anos, 80% dos produtos vendi-
dos pela companhia no mercado
local eram fabricados no Brasil.
Atualmente esse porcentual é de
50%. A unidade de eletrodomés-
ticos portáteis deve responder
por 43% dos R$ 500 milhões de
faturamento estimado pela em-
presa no Brasil em 2010.

Câmbio e os custos envolvi-
dos na fabricação de produtos
no País são os fatores apontados
pelo executivo para justificar a

mudança no perfil de produtos
vendidos pela Black&Decker.
“Estamos vivendo efetivamente
um processo de desindustrializa-
ção. A indústria, por mais que se
reinvente, tem sérias dificulda-
des para se manter operando
com mínima lucratividade”, afir-
ma Dragone.

DVD importado. Hoje, 87% dos
aparelhos de DVD comercializa-
dos no Brasil são importados. “E
esse produto já foi carro-chefe
de muitas indústrias grandes da-
qui”, observa o presidente do
Sindicato da Indústria de Apare-
lhos Elétricos, Eletrônicos e si-
milares de Manaus (Sinaees),
Wilson Périco. “Não vemos fábri-
cas fechando porque elas estão
fazendo outras coisas.”

A indústria de iluminação tam-
bém corre risco de desindustria-
lização, avalia o diretor executi-
vo da Associação Brasileira da In-
dústria de Iluminação (Abilux),
Marco Poli. O alto custo de pro-
dução no País, os incentivos con-
cedidos pelas economias desen-
volvidas à sua indústria e o dólar
barato são as ameaças. “Descom-
passos têm de ser corrigidos pa-
ra melhor utilizar os potenciais
do Brasil”, observa.

● Avaliação
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 out. 2010, Economia & Negócios, p. B4.




