
As projeções para o Produto In-
terno Bruto (PIB) no terceiro tri-
mestre deste ano — cujo resulta-
do oficial será conhecido ama-
nhã — apontam para algo muito
próximo de zero. Mas a estagna-
ção parece já ter data para aca-
bar: no quarto trimestre, espera-
se retomada do crescimento e
aumento do PIB acima de 0,5%.

E foi a indústria, novamente,
a responsável por limitar a ex-
pansão brasileira — mesmo dian-
te de medidas expansionistas co-
mo as anunciadas semana passa-
da pelo governo para estimular o
consumo. “A gente não entende
que a demanda interna esteja de-
sacelerando fortemente. A desa-
celeração está muito focada na
indústria, os investimentos so-
frem muito por conta disso e de-
vem ter queda de 3,8% no tercei-
ro trimestre”, avalia a economis-
ta Fernanda Consorte, do San-
tander. Em outubro, a produção
industrial teve queda de 0,6%.

Influências
A desaceleração do nível de ati-
vidade observada no terceiro tri-
mestre é reflexo do aperto mo-
netário implementado pelo Ban-
co Central entre janeiro e julho;
de uma taxa de câmbio média
em torno de R$ 1,60 até julho
(que atrapalhou a produção in-
dustrial e as exportações) e da
contenção fiscal do governo ao
longo do ano. Junte-se a isso a
crise externa, que dá sinais con-
sistentes de deterioração desde
agosto e se reverteu em piora na
confiança dos empresários.

Projeções
Nesse contexto, o banco San-
tander espera retração de 0,2%
entre julho e setembro na com-

paração com o trimestre ante-
rior. Além do fraco desempe-
nho da indústria nacional, a
projeção pressupõe desacelera-
ção no setor de serviços e no
consumo das famílias.

A Tendências Consultoria é
mais otimista e estima alta de
0,3% no terceiro trimestre, mas
os fatores determinantes não
são diferentes. “Enquanto o PIB
cresce 0,3%, a indústria tem
queda de 0,7%”, diz a economis-
ta Alessandra Ribeiro.

Há, no entanto, um consenso
nas projeções: de que a econo-
mia vai retomar o caminho do
crescimento a partir do quarto
trimestre. Contudo, a indústria
será, novamente, o fator de revi-

são das estimativas. A Tendên-
cias, por exemplo, prevê PIB
em alta de 0,9% no último tri-
mestre do ano, conta que já in-
clui queda de 0,2% na indús-
tria. “Nossa projeção ganhou
viés de baixa por causa do resul-
tado da indústria que veio pior
do que imaginávamos”, diz
Alessandra. Já o Santander espe-
ra PIB com expansão de 0,8%.

Essa revigorada na atividade
contará com os efeitos do recen-
te desmonte das restrições ao
crédito implementadas no final
de 2010. Na última quinta o go-
verno apresentou novas medi-
das de renúncia fiscal para in-
centivar o consumo e, com isso,
garantir mais crescimento. ■

Alessandra
Ribeiro
Economista da
Tendências
Consultoria

PRESIDENTE

“Não sou propriamente romântica”,
diz Dilma sobre fala de Lupi

Divulgação

COMÉRCIO

Brasil reabre importações de carne bovina
maturadae desossada do Paraguai

A presidente Dilma Rousseff usou de ironia ao comentar se a
declaração de “amor” do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, influenciou
sua decisão de mantê-lo no cargo, mesmo diante de novas denúncias
contra ele. Indagada se a declaração de Lupi, feita durante sessão na
Câmara em novembro, havia influenciado sua decisão, Dilma disse não ser
“propriamente romântica”, e que suas análises são “objetivas”. Reuters

Jock Fistick/Bloomberg

Economia
retomará
expansão no
4º trimestre

“Enquanto o PIB cresce
0,3%, a indústria
tem queda de 0,7%” DESONERAÇÕES

As importações de carne bovina do Paraguai foram reabertas na última
sexta-feira pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa). Mas apenas será permitida a entrada de carne maturada e
desossada através da cidade fronteiriça de Ponta Porã, em Mato Grosso
do Sul. As importações estavam suspensas em razão de um foco de
aftosa registrado no interior do Paraguai. ABr

Estímulos recentes do governo
contribuem para novo vigor na atividade

Consumo das famílias
vai sustentar o
crescimento do PIB

BRASIL

PIB

TRIMESTRAL AO ANO

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Tendências Santander
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Projeções para o PIB e produção industrial

Fontes: IBGE, Santander e Tendências
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O consumo das famílias, que
tem peso próximo a 60% no PIB
nacional, vai ganhar impulso
com as medidas de estímulo e
benefícios fiscais concedidas
pelo governo na última semana,
acredita a economista da
Tendências Consultoria,
Alessandra Ribeiro. Entre outros
pontos, o pacote do governo
reduz ou zera o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
para produtos da linha branca.
Ela avalia que um cenário
marcado por taxas de
desemprego historicamente
baixas, ganhos de renda e
perspectiva de alta de cerca de
14% no salário mínimo no início
do ano é um convite ao consumo.
“Todos esses elementos, aliados
ao processo de juros em baixa,
dão suporte adicional à demanda
e vão se refletir em mais
crescimento. Além disso,
essas medidas chegam num
momento em que o consumo
quase não desacelerou.”

Kerim Okten/Bloomberg

Eva Rodrigues
evarodrigues@brasileconomico.com.br
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Depois de um 2011 sofrível, a in-
dústria brasileira entrará em
2012 com perspectivas mais po-
sitivas. Pelo menos é o que mos-
tram as projeções. O Santan-
der, por exemplo, estima cresci-
mento de 0,6% neste ano e de
2% no ano que vem. Já a Ten-
dências Consultoria espera algo
próximo de 0,5% de expansão
— a projeção anterior era de al-
ta de 1%, número que foi revisa-
do para baixo depois da queda
de 0,6% em outubro. Para o
ano que vem a estimativa é de
crescimento de 3,6%.

“A situação geral da indús-
tria melhora porque o Banco
Central voltou a cortar os ju-

ros. Há ainda uma contribui-
ção do câmbio, que na proje-
ção de 2012 ficará em torno de
R$ 1,80”, pondera a economis-
ta do Santander Fernanda Con-
sorte. Ela também avalia que a
alta do salário mínimo em
7,5% em termos reais, que fo-
menta diretamente o varejo,
também acaba afetando positi-
vamente o setor industrial.

O sócio da Tendências Con-
sultoria Juan Jensen, atribui a
melhora da indústria no ano
que vem a um momento de ma-
turação de investimentos. “Isso
traz ganhos ante os produtos im-
portados, apesar de a ociosida-
de ainda ser grande”, avalia.

Crise externa
A crise externa é o principal fator
de risco aos investimentos das em-
presas em 2012, segundo estudo
divulgado pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) na sexta-
feira. Para 75,7% dos empresá-
rios, as incertezas em relação ao
desempenho da economia global
podem comprometer planos de
expansão. A pesquisa aponta que
42,2% das empresas adiaram ou
cancelaram investimentos.

Para 2012, 74,6% dos investi-
mentos terão como foco o merca-
do doméstico e apenas 3,7% das
empresas vão focar os investi-
mentos principalmente ou exclu-
sivamente fora do país. ■ E.R.

Produção da indústria deve melhorar em 2012

ESPORTE

AldoRebelo diz que cabe agora aos órgãos
de controle análise de convênios com ONGs

INVESTIGAÇÃO

MinistérioPúblicodoTrabalho investiga
contrataçãoilegaldeestrangeirosnaChevron

O Ministério do Esporte concluiu o exame dos convênios com
organizações não governamentais (ONGs) suspeitas de irregularidades,
segundo o ministro Aldo Rebelo. Os contratos agora serão avaliados
pelos órgãos de controle e fiscalização, como o Tribunal de Contas da
União e a Controladoria-Geral da União (CGU). Sobre as obras da Copa,
ele disse acreditar que todos os estádios vão estar prontos até 2014. ABr

0,6%
é a estimativa de crescimento da
produção industrial neste ano do
Santander. Para o PIB, o banco
projeta alta de 3% em 2011.

2%
é a projeção do Santander
para a alta na produção industrial
em 2012, com um crescimento
da economia de 3,5%.

O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro informou que abriu
investigações para apurar as condições de segurança e a contratação
ilegal de trabalhadores estrangeiros da petrolífera Chevron na
plataforma da empresa no Campo de Frade, onde ocorreu um
vazamento de óleo no início de novembro. A companhia afirma
que a situação dos funcionários foi feita em condições legais. ABr

Segundo estudo
da CNI, 74,6% das
indústrias pretendem
investir para atender
principalmente
ou exclusivamente
o mercado
doméstico em 2012

PERSPECTIVAS

Impulso ao nível de atividade doméstico vai contribuir para que o setor industrial registre níveis melhores de produção no próximo ano

Rogério Santana/Reuters
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