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Diante da constante desvalori-
zação da taxa de câmbio — que
chegou à mínima de R$ 1,65 em
outubro, a menor dos últimos
dois anos —, a participação de
insumos importados na cadeia
produtiva da indústria brasileira
cresce fortemente este ano. Se-
gundo estimativa da Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), feita ao BRASIL
ECONÔMICO, a participação de
bens intermediários na produ-
ção deve subir de 18,7% em
2009 para até 24% este ano, ba-
tendo um recorde histórico, se-
gundo o economista Roberto
Gianetti da Fonseca, diretor do
departamento de Relações In-
ternacionais da Fiesp. No come-
ço de 2010, a proporção era de
20,5%. O cálculo tem como base
o ritmo de crescimento do coefi-
ciente de importação, que mede
o consumo de produtos estran-
geiros no país. Esse índice pas-
sou de 18,2% para 22,7% do ter-
ceiro trimestre de 2009 para o
mesmo período deste ano.

“É mais fácil dizer quais seto-
res não serão afetados pela inva-
são dos importados. Praticamen-
te, só o de alimentos está blinda-
do, visto que o Brasil é muito
competitivo em commodities”,
afirma Gianetti. Dentre os mais
abertos aos insumos estrangeiros,
estão os segmentos automotivo,
siderúrgico, de eletroeletrônicos e
o de máquinas e equipamentos.

“Algumas indústrias se tor-
naram mais montadoras que
produtoras. Com o dólar no pa-
tamar que está, a produção fica
mais barata com os importados
do que com os nacionais”, aler-
ta o presidente da Comissão em
Defesa da Indústria Brasileira
(Cdib), Manoel Miguez.

Se, por um lado, isso torna a
indústria brasileira mais compe-
titiva, visto que o preço dos pro-
dutos pode cair — colaborando
para manter a inflação sob con-
trole —, por outro lado, muitas
cadeias correm o risco se perder
no processo. Um exemplo disso é
a indústria de componentes elé-
tricos, em especial a de chips. Até
a década de 90 — período pré-
abertura econômica — havia cer-
ca de 230 fabricantes nacionais
de semicondutores. Hoje, restam
menos de 50 indústrias do ramo,
segundo levantamento da Asso-
ciação Brasileira da Indústria Elé-
trica e Eletrônica (Abinee).

O segmento espera um défi-
cit comercial de US$ 27,5 bi-
lhões este ano. Somente no acu-

mulado de janeiro a setembro, o
saldo está negativo em US$ 25,8
bilhões, uma alta de 52% ante o
mesmo período do ano passado.
Isolando-se apenas a importa-
ção na cadeia produtiva, a Abi-
nee projeta importações de in-
sumos na ordem de US$ 19 bi-
lhões este ano — em 2009, o
montante foi de US$ 13 bilhões.

Perigo
“Por enquanto não há sérios
problemas em abrir a produção
para os importados. Mas, quan-
do o dólar voltar a patamares
mais elevados, muitas das nos-
sas cadeias estarão perdidas e
teremos de conviver com custos
mais elevados de produção”,
diz Miguez, da Abinee.

E este pode não ser o único
entrave aos preços e à competi-
tividade da indústria nacional.
“O barato sairá caro. Se as má-
quinas chinesas custam metade
das brasileiras hoje, os custos de
manutenção de uma tecnologia
que não dominamos serão mui-
to altos”, completa Gianetti.

Para evitar um eventual
desaparecimento, o setor de
eletroeletrônicos enviou à pre-
sidente eleita Dilma Rousseff
uma proposta de proteção ao
mercado interno. O documento
solicita a elevação da alíquota de
importação de eletroeletrônicos
dos atuais 12% e 14% (de acordo
com o componente) para 35%.

Por um fio
Outro setor que também vem
ampliando a participação de
insumos importados na cadeia
é o têxtil. “Com o Real como
moeda mais valorizada do G20
e as facilidades chinesas de im-
portação — o país tem um terço
da nossa legislação e uma moe-
da super depreciada —, o Brasil
se tornou o centro de importa-
ção no segmento têxtil”, diz
Fernando Pimentel, diretor su-
perintendente da Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e
de Confecção (Abit).

Segundo levantamento da as-
sociação, as importações de in-
sumos cresceu 54% de janeiro a
setembro deste ano, na compa-
ração com o mesmo período de
2009. A alta para os componen-
tes asiáticos é maior: 57%. O
destaque vai para tecidos, cujas
importações totais subiram 72%
no período. Em seguida, vem li-
nhas de costura, com aumento
de 61%. “O resultado disso é que
vamos fechar o ano com geração
de 70 mil postos de trabalho,
quando poderíamos ter criado
135 mil”, afirma Pimentel. ■

“O câmbio faz um corte
horizontal e torna toda
a indústria pouco competitiva
em relação aos importados, com
destaque para os chineses”

Roberto Gianetti
Diretor da
Fiesp

Divulgação

Participação, que era de 18% em 2009, será impulsionada
pela desvalorização cambial e pode chegar a 24%, diz Fiesp

“Com o dólar baixo, o produto
importado se torna mais barato
e reduz o custo da produção
nacional. Por que fabricar aqui
se posso trazer do exterior?”

Manoel Miguez
Presidente
da Cdib

Antonio Milena

“Infelizmente, o Brasil se atém
à estratégia de investimento
em commodities, quando
deveria buscar agregar
valor aos seus produtos”

Fernando Pimentel
Diretor
da Abit

Divulgação

Indústria baterá recorde na
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Cresce consumo de insumos estrangeiros pela indústria
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LEIA MAIS Dólar em baixa turbina
entrada de produtos

siderúrgicos básicos. Entre
janeiro e outubro, já foram
importados R$ 11,7 bilhões em
itens como parafusos e tubos.

Alta no preço do algodão
é mais um dos obstáculos da
indústria têxtil hoje. Segmento
ainda enfrenta o baixo preço
dos tecidos sintéticos,
especialmente dos asiáticos.

Entre as empresas
do setor de autopeças,

há aquelas que avaliam
a troca de forncedores locais
por estrangeiros, numa
tentativa de redução de custos.
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da valorização dos preços lá fora,
o país preferiu investir mais nos
bens de baixo valor agregado,
que geram menos empregos”, diz
Roberto Gianetti da Fonseca, di-
retor do departamento de Rela-
ções Internacionais da institui-
ção. Para o próximo ano, Gianetti
prevê déficit comercial entre US$
70 bilhões e US$ 80 bilhões.

“Os economistas adoram falar
que a desindustrialização é uma
tendência, visto que os países des-
envolvidos são exportadores de
serviços. Mas o Brasil está a 20 ou
30 anos longe desse cenário”, diz.

No total
A balança comercial brasileira,
que envolve todos os bens ex-

portados e importados do país,
fechou o mês de outubro com
superávit de R$ 2 bilhões, segun-
do dados do Ministério do Des-
envolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC).

“Os produtos básicos ma-
quiam o nosso saldo comercial.
Quando tiramos esses bens da
conta, temos um cenário de de-
sindustrialização brasileira bas-
tante claro”, afirma Gianetti.

Segundo a Fiesp, no terceiro
trimestre deste ano, 47% da
pauta de exportações era com-
posta de produtos básicos e 38%
de manufaturados. No mesmo
período do ano passado, a pro-
porção era de 43% e 42%, res-
pectivamente. ■ C.A.

Nacionais perdem a preferência do consumidor
Importados ficam com 58,4%
das vendas nacionais
no terceiro trimestre de 2010

Enquanto o consumo apresentou
alta de 12,9% no terceiro trimestre
do ano, na comparação ao mesmo
período de 2009, a absorção dos
produtos importados cresceu
mais que a dos nacionais no país.
Segundo informações da Federa-
ção das Indústrias do Estado de
São Paulo, divulgadas ontem,
58,4% da demanda interna foi su-
prida com bens estrangeiros. Em
contrapartida, os brasileiros fica-
ram com 41,6% do mercado.

O cenário é bem diferente do
registrado no segundo trimestre,
quando a produção nacional era

absorvida por 60,7% do mercado.
Na época, a participação dos im-
portados era de 39,3%.

Na balança
Ao mesmo tempo em que perde
espaço dentro do mercado inter-
no, a indústria nacional não en-
contra qualquer consolo na ex-
portação. Levantamento da Fiesp
aponta que o saldo da balança
comercial de manufaturados, ex-
cluindo-se commodities, está
deficitário em US$ 51,9 bilhões
até outubro. As projeções são de
um saldo negativo de cerca de
US$ 60 bilhões até o fim do ano.
“Poderíamos muito bem balan-
cear exportações de commodi-
ties e manufaturados. Por conta

“Os produtos básicos
maquiam nossa pauta
de exportações.
Quando tiramos eles
da conta, o cenário de
desindustrialização
se torna muito claro

Roberto Gianetti,
diretor da Fiesp

No terceiro trimestre, os
importados representaram

cerca de 20,5% do consumo
interno do segmento têxtil.
Um ano antes, o percentual

era de 15,8%, diz a Fiesp

Marcela Beltrão

Para a Fiesp, a formação
do câmbio hoje não está mais
atrelada à economia real
(transação de bens e serviços),
mas ao mercado financeiro, em
especial o de derivativos. Uma
das sugestões é elevar o risco do
investidor, ampliando o prazo de
permanência de 30 para 180 dias.

VACINA TRÍPLICE

1.
Câmbio
desvalorizado

Para evitar uma invasão
maior de importados, a Fiesp
está elaborando um documento
com sugestões ao novo
governo. As principais são:

importação de matéria-prima

Cálculo da Fiesp aponta que
a dívida dos governos estaduais
e federal com as empresas
exportadoras é de R$ 40 bilhões
— sendo metade referente
a PIS/Cofins, e outra de ICMS.
No caso do ICMS, a federação
propõe redução do imposto
interestadual de 12% para 4%.

2.
Acúmulo de
créditos tributários

Os gargalos de infraestrutura
no país, amplamente conhecidos,
geram um ônus maior para
o setor produtivo no ramo
da logística. Por conta disso,
a indústria paulista sugere
desoneração absoluta
de tributos cobrados sobre
investimentos no segmento.

3.
Custo Brasil
com foco em logística

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 nov. 2010, Primeiro Caderno. p. 4-5.
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