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Volume comercializado
pelos fabricantes
aumentou 11% este ano,
chegando a R$ 124 bilhões

Weruska Goeking
wgoeking@brasileconomico.com.br

O faturamento da indústria elé-
trica e eletrônica registrou
crescimento de 11% neste ano,
para R$ 124 bilhões. Apesar da
alta, o resultado é apenas 1%
maior que o obtido em 2008,
antes da crise, de acordo com
levantamento da Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica (Abinee). De acordo
com a associação, o resultado
ficou abaixo das expectativas.
Isto porque as indústrias acre-
ditavam que, diante de um
crescimento de 7,3% no Produ-
to Interno Bruto (PIB), as ven-
das poderiam ter avançado, no
mínimo, 15%. Neste ano, essas
indústrias responderam por
3,5% do PIB nacional.

A expectativa para 2011 é que
o faturamento cresça 13% para
R$ 140,5 bilhões. Com isso, a
participação no PIB deve ficar
praticamente estável em 3,6%.

Balança comercial
Principal ponto de preocupa-
ção do setor atualmente, as im-
portações não param de cres-
cer. Neste ano devem alcançar

US$ 35 bilhões, o que corres-
ponde a um crescimento de
41% em dólares e 25% em
reais. Os componentes para te-
lecomunicações foram respon-
sáveis por 90% das importa-
ções. “A falta de componentes
eletrônicos no mercado mun-
dial justifica esses valores”,
afirma Humberto Barbato, pre-
sidente da Abinee.

Já as exportações devem so-
mar US$ 7,75 bilhões neste ano,
4% acima de 2009. Entretanto,
convertendo o montante para a
moeda brasileira, as vendas
para o exterior registram queda
de 9%. Com este resultado, a
participação das exportações
no faturamento da indústria
eletroeletrônica passa de 13,4%
em 2009 para 11% neste ano.
Dentre os principais produtos
exportados, as maiores altas fo-
ram daqueles que possuem boa
parte dos componentes de ori-
gem local, como os grupos ge-
radores e os produtos de ele-
trônica embarcada. ■

LATICÍNIOS

Aurora lança primeiro leite em embalagem
longa vida rastreável do mundo
Por meio de um código impresso na embalagem, o consumidor terá
acesso via internet às informações de qualidade e procedência da
nova linha de leite da cooperativa Aurora. O sistema desenvolvido
pela Tetra Pak permite que os consumidores tenham acesso aos dados
sobre o processamento, envase e qualidade dos leites. As informações
dos produtos poderão ser consultadas no hotsite da companhia.

ARMAZENAGEM DE GRÃOS

Vendas da Kepler Weber crescem 78% e
totalizam R$ 98,2 mi no terceiro trimestre
No ano, a companhia que produz silos e armazens para agricultura,
registra vendas de R$ 312 milhões no mercado brasileiro e R$ 49 milhões
provenientes de exportações. O lucro acumulado nos três primeiros
trimestres do ano soma R$ 8,1 milhões. Na estimativa do diretor
administrativo Nolci Santos, há um déficit de 30 milhões de toneladas
entre o que é produzido e o que país tem de capacidade para armazenar.

Divulgação
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Venda de eletroeletrônico
crescerá 13% em 2011

Importações
devem encerrar
este ano com alta
de 41%, para
US$ 35 bilhões

INVESTIMENTO

R$ 5,34 bi
é quanto a indústria de
produtos elétricos e eletrônicos
deve investir em 2011. O montante
representa alta de 48% sobre
o realizado neste ano.

EXPANSÃO

R$ 140,5 bi
é o faturamento estimado
para o próximo ano. O número
representa uma alta de 13%
se comparado aos R$ 124
bilhões faturados neste ano.

lojas, sendo 17 na capital paulis-
ta. Puxado pelos consumidores
da cidade de São Paulo, o co-
mércio eletrônico ganhou mus-
culatura. “Já vendíamos pela in-
ternet muito antes de chegar a
São Paulo, mas com as lojas na
cidade o consumidor fica mais
confiante”, diz Frederico Traja-
no, diretor de marketing e ven-
das. As vendas pela internet re-
presentam 15% do faturamento
total da companhia.

Turismo
Outra aposta que começa a ga-
nhar força na varejista é a Luiza
Viagens em parceira com a com-
panhia área Azul. A operadora de

turismo funciona nas cidades de
Limeira, Sorocaba e Campinas,
todas no interior de São Paulo, e
deve ganhar uma filial na capital
paulista. “Também queremos le-
vá-la para o Nordeste. Nosso foco
são as classes C e D”, diz Luiza.

O Magazine Luiza está pre-
sente em 16 estados nas regiões
Sul, Sudeste, Nordeste e parte
da Centro-Oeste. Mas neste
mapa ainda faltam mercados
importantes como do Rio de Ja-
neiro e do Espírito Santo. “

Ainda não temos planos de
ir para estes estados, mas se
uma oportunidade de compra
aparecer, estamos atentos”,
afirma Silva. ■

REDE

611
lojas compõem a rede
do Magazine Luiza em
todo o país, além de oito
centros de distribuição.

GEOGRAFIA

16
estados das regiões Sul, Sudeste,
Nordeste e Centro-Oeste contam
com lojas da rede Magazine Luiza.

PESSOAL

17 mil
funcionários trabalham nas lojas
do grupo comandado por Luiza
Helena Trajano. A estimativa
de clientes bate os 20 milhões.

Henrique Manreza

Luiza Helena Trajano,
presidente do Magazine

Luiza, diz que pode adotar o
modelo da unidade especial

em outros endereços no
interior, além da Marginal
Tietê, na capital paulista
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