
Entre janeiro e maio, as importa-
ções de bens de consumo regis-
traram alta de 31,9% em relação
ao mesmo período de 2010, per-
centual acima do crescimento
total das importações no perío-
do (28,2%) e inferior à taxa de
23,6% verificada para matérias-
primas e bens intermediários.
Com o real valorizado, os núme-
ros indicam a preferência das
empresas pelo produto pronto
em detrimento da compra de in-
sumos para a produção local.

Se a discussão em torno de de-
sindustrialização no país já exis-
tia em 2010, quando o cresci-
mento das compras externas de
matérias-primas caminhava
em patamar acima dos bens de
consumo, neste ano a equação
se inverteu e o tema está ainda
mais em pauta. “É claro que as
empresas estão mais e mais op-
tando por um mix entre impor-
tação e produção local. Ou seja,
as importações estão claramen-
te deteriorando o parque produ-
tivo nacional”, diz o vice-presi-
dente da Associação de Comér-
cio Exterior do Brasil (AEB), Jo-
sé Augusto de Castro.

“O governo parou de segurar
o câmbio para olhar mais para a
inflação e o empresário sabe
que o concorrente hoje está vin-
do de fora. Ao mesmo tempo,
aqui dentro os salários aumen-
tam e consequentemente há
mais pressões de custos, o que
piora a situação”, avalia Castro.

A secretária de comércio exte-
rior do Ministério do Desenvol-
vimento, Tatiana Prazeres, mini-
miza o cenário ao apontar para
as compras externas de bens de
capital. “30% das importações
brasileiras no acumulado do
ano foram de bens de capital,
demonstrando um esforço de in-
vestimento em parque produti-
vo, em inovação. Então, as im-
portações precisam ser vistas
no seu conjunto”, rebate.

As importações de bens de
consumo vêm crescendo de for-
ma generalizada, mas alguns ti-
pos de produtos são mais afeta-
dos, como é visível no caso de
aparelhos eletroportáteis e

smart phones, explica o presi-
dente da Associação Brasileira
da Indústria Elétrica e Eletrôni-
ca (Abinee), Humberto Barbato.
“A importação de produtos fi-
nais aumentou a participação
no faturamento das empresas
de 15% em 2005 para 21% em
2010”, diz Barbato.

Mas a situação crítica do se-
tor está para além da importa-
ção de produtos acabados. A
Abinee projeta um déficit na ba-
lança setorial de US$ 34 bilhões
em 2011, resultado de US$ 7 bi-
lhões em exportações e US$ 41
bilhões em importações. “O
agravante para o nosso setor é a
falta de fabricação de compo-
nentes aqui”, diz Barbato.

A indústria calçadista tam-
bém vê a produção nacional dar
lugar a produtos asiáticos: en-
quanto a importação de partes
de calçados caiu 22% entre ja-
neiro e maio, a importação de
calçados prontos cresceu 21%.
As dificuldades do setor já refle-
tem em mudanças estratégicas.

A Vulcabras Azaleia, por
exemplo, fechou uma fábrica
em Parobé (RS) e comprou uma
na Índia. “O Brasil está fazendo
uma opção clara de política eco-
nômica que é abrir mão da ma-
nufatura”, diz o presidente da
empresa e da Associação Brasi-
leira da Indústrias de Calçados
(Abicalçados), Milton Cardoso.
Para Cardoso, o maior proble-
ma do setor hoje é a chamada
triangulação, ou seja, o uso de
um terceiro país para burlar res-
trições impostas a importações
com preços artificiais. Ele obser-
va que entre janeiro e maio a im-
portação de calçados subiu
40% em valor ante o mesmo pe-
ríodo de 2010, num momento
em que deveria haver desacele-
ração em função da tarifa anti-
dumping (US$ 13,85 por par)
aplicada contra a China.

“Os sapatos saem da China e
chegam ao Brasil como se fos-
sem de outro país. Com isso, a
China exportou para o Brasil 24
milhões de pares de calçados
em 2010, enquanto a Receita Fe-
deral diz que entraram 7 mi-
lhões de pares. Onde está a dife-
rença?”, indaga Cardoso.(leia
mais no boxe ao lado). ■

Importações de bens
de consumo sobem 32%
Entre janeiro e maio, as compras externas de produtos acabados cresceram acima da
importação de matérias-primas e intermediários, indicando recuo da produção local

É claro que as
empresas estão
mais e mais
optando por um mix
entre importação
e produção local

José Augusto de Castro,
vice-presidente da AEB
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31,9%
é o crescimento das importações
de bens de consumo entre
janeiro e maio ante o mesmo
período de 2010. A categoria
tem 17,5% de participação
na pauta importadora nacional.

INSUMOS

23,6%
foi a alta nas importações de
matérias-primas e intermediários
no acumulado do ano. A categoria
tem 45,4% de participação
na pauta importadora brasileira.

TOTAL

28,2%
foi o crescimento registrado
pelas importações nacionais
entre janeiro e maio ante
o mesmo período de 2010,
somando US$ 86,05 bilhões.

Num momento em que o
Ministério do Desenvolvimento
fala em acelerar a implementação
de medidas de defesa comercial
no Brasil, o presidente da
Associação Brasileira da Indústria
de Calçados (Abicalçados), Milton
Cardoso, reclama justamente
da morosidade em relação à
denúncia de triangulação feita
junto ao Departamento de
Defesa Comercial do Ministério.
“Enviamos a petição formal em
janeiro e até hoje o processo não
começou porque o Ministério da
Fazenda não passa os dados de
importações", diz. O presidente
da Abicalçados identifica o

Vietnã, a Malásia e a Indonésia
como os principais países para
os quais foram desviadas as
importações vindas da China
para evitar o pagamento da
sobretaxa de US$ 13,85 por
par de sapato que sai da China
em direção ao Brasil.
Por meio de sua assessoria
de imprensa, o Ministério do
Desenvolvimento informa que
“não comenta sobre as petições
relativas a pedidos de
investigação por uma questão de
sigilo do processo”. Somente
depois de aberta a investigação,
a informação é publicada no
Diário Oficial. E.R.
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Maisumtrabalhador ruraléassassinado

Igo Estrela

QUATROPERGUNTASA...

Evandro Monteiro

O crescimento da importação
de bens de consumo
em ritmo superior ao das
importações de bens
intermediários não é ruim
para a indústria nacional?
Os bens de consumo têm
contribuído sim para o aumento
das importações e o câmbio
favorece isso. No entanto,
no conjunto, as exportações
ainda crescem num ritmo
mais acelerado do que o
aumento das importações
e nós seguimos monitorando
o cenário para que, se houver
alguma prática ilegal ou desleal,
possamos tomar medidas
imediatas para evitar prejuízos
à indústria nacional.

Os bons preços das
commodities no mercado
internacional não escondem
a falta de competitividade
do Brasil nas exportações
de produtos manufaturados?
Não. As exportações de
produtos manufaturados têm
crescido também e, claro,
é um desafio constante para
o governo e para o setor
privado brasileiro a agregação
de valor. Junto com esse
esforço em agregar valor,
o Brasil deve aproveitar o cenário
internacional favorável (com
alta dos preços das commodities)
e seguir exportando. Não há
problema nisso [em exportar
commodities].

O conflito comercial
bilateral com a Argentina
está equacionado?
Temos problemas pontuais em
alguns setores que são sensíveis
para o lado argentino, mas as
conversas avançaram. Nós
atualizamos as informações em
base diária com a Argentina e
temos relatos de questões que
vão se resolvendo. E o contato
do setor privado com o governo
é fundamental nesse tema,
justamente para que nos relatem
o que está ocorrendo.

As relações com a China
são mais complexas...
No caso da China estamos
trabalhando em duas frentes.

Uma é a promoção comercial em
nichos que agreguem elementos
como design e inovação em
setores nos quais não há barreira
de ingresso para produtos
brasileiros no mercado chinês.
A outra frente de trabalho diz
respeito a barreiras específicas
para ingresso de produtos
brasileiros naquele país —
estamos monitorando isso e aqui,
novamente, é importante
ressaltar a importância dos
relatos do setor privado para
nos alimentar com informações.
Também estamos cobrando
esclarecimentos do governo
chinês para todos os casos em
que existem barreiras de acesso
ao mercado local. E.R.

Secretária de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento

Menos de um mês depois de quatro ativistas ambientais serem mortos
no Norte do país, o trabalhador rural Obede Loyla Souza, de 31 anos,
casado e pai de três filhos, foi assassinado no Pará, no último dia 9.
A Comissão Pastoral da Terra (CPT), ligada à Igreja Católica, informou
que ele foi morto com um tiro no ouvido e que o corpo foi encontrado
na cidade de Tucuruí - considerada uma das principais áreas de
exploração ilegal de madeira da região, principalmente da castanheira.

“Monitoramosde
pertoas importações
brasileiras”

Nélio Rodrigues

Aindústriadecalçadosestá
entreasmaisafetadaspelo
aumentodas importações

...TATIANA PRAZERES
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 10-11.




