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Ano incerto
● As empresas brasileiras se debruçam sobre um

quadro mutante. Têm que planejar seus inves-

timentos para 2012, mas a crise da Europa cria um

ambiente de incerteza, independentemente da

área em que atuam. Há chance de que o pior seja

evitado, mas nenhuma empresa pode subestimar o

risco de um cenário de estresse, na hipótese de

haver agravamento da crise externa.

A Petrobras não vai cum-
prir a previsão de investimen-
tos deste ano e não se espera
aumento forte em 2012. A Vale
vai investir 11% a menos no
ano que vem. A Oi foi a mer-
cado tomar US$ 1 bilhão em
crédito rotativo para formar
um colchão de liquidez. A
Cyrela olha para 2012 com
dois cenários à mesa: um,
igual ao ano morno de 2011, e
outro, de estresse, com re-
tração de demanda. A Bras-
kem disse que continuará seu
ritmo de investimentos em
torno de R$ 1,8 bilhão por
ano, mas o presidente da em-
presa, Carlos Fadigas, teme o
efeito indireto:

— A crise mundial está
fazendo com que parte da
produção não tenha merca-
do. No nosso setor, essa so-
bra de produção está sendo
despejada em alguns países.
O Brasil tem sido vítima de
dumping. O que agrava o pro-
blema é que alguns estados
dão incentivos ao produto im-
portado, com abatimento no
ICMS. Em Itajaí, por exemplo,
9% do imposto volta para o
importador. A margem da pe-
troquímica é de 9%, 12%.

Fadigas diz que a Bras-
kem está mais preocupada
com esse efeito indireto,
porque isso é que dificulta a
decisão de investir.

Além da retração mundial,
tem havido também escassez
de financiamento, o mesmo
que aconteceu em 2008. Esse
é mais um elemento que di-
ficulta o trabalho das em-
presas de elaborar a estra-
tégia para 2012.

Os setores mais depen-
dentes do mercado externo
sentem mais. A Vale já anun-
ciou que vai investir 11% a
menos no ano que vem, US$
21,4 bilhões contra US$ 24 bi
deste ano. A volatilidade do
preço do minério é um dos
problemas. No início do ano,
a tonelada era negociada a
US$ 180. Com a crise, agora é
vendida na faixa de US$ 120.
A mesma coisa acontece
com a Petrobras. Se a crise
internacional se agravar, o
preço do petróleo tende a
cair; mas um inesperado em
países produtores fará o pre-
ço saltar. A empresa trabalha
com essa incerteza. A estatal
está com problema de ge-
ração de caixa, segundo ana-
listas do setor, como o eco-
nomista Ricardo Corrêa, da
Ativa Corretora. A Petrobras
teve que importar gasolina a
um preço maior do que ven-
dia aqui dentro. Teve que
importar álcool também e
deve continuar porque o se-
tor sucroalcooleiro está com
a produção estagnada.

A siderurgia trabalha com
ociosidade de 20 milhões de
toneladas no Brasil. No mun-
do, de 500 milhões. No setor
de papel e celulose, nosso
maior comprador é a Europa,
a fonte da crise.

O assessor econômico da

Presidência da Abimaq, Má-
rio Bernardini, conta que o
prazo médio de pedidos em
carteira do setor de má-
quinas estava em 22 sema-
nas no início do ano. Hoje,
caiu para 17 semanas. Esse
indicador mostra quanto
tempo as empresas preci-
sam trabalhar para entregar
todas as encomendas.

— A crise não é só da
Europa, ela chegou aqui e
temos que nos preocupar
com seus efeitos. Os inves-
timentos estão caindo desde
o início do ano. No primeiro
trimestre, o ritmo estava
crescente; no segundo, forte;
no terceiro, estável. No quar-
to, a tendência é de queda.
As maiores empresas, como
Petrobras, Vale, foram redu-
zindo o ritmo. O governo
também investiu menos —
disse Bernardini.

Fadigas, da Braskem, disse
que a conjuntura cria uma
situação injusta para o Brasil:
o país investiu para se or-
ganizar e ter mercado inter-
no, e agora a indústria não
está aproveitando as vanta-
gens desse mercado porque
temos recebido produção ex-
cedente de outros países. A
Braskem é a maior do país no
setor petroquímico, comprou
concorrentes, chega a ter
70% de fatia de mercado em
alguns segmentos. Mesmo as-
sim se preocupa.

— Há clientes da empresa
que simplesmente estão dei-
xando de produzir no Brasil e,
portanto, de comprar de nós
matérias-primas. Essa cons-
truçãodomercado interno foi
um longo trabalho: o governo
Fernando Henrique tocou a
agenda da estabilização, o go-
verno Lula, o da inclusão so-
cial, e o da presidente Dilma
começa a buscar a eficiência.
A indústria brasileira não po-
de perder esse momento —
diz Fadigas.

O faturamento do setor de
máquinas e equipamentos
cresceu 10% em 2010. Este
ano crescerá 6% em termos
reais — descontada a inflação
— mas o segmento de má-
quinas-ferramentas está ope-
rando com faturamento 40%
abaixo do nível de 2008.

— A indústria da trans-
formação está com perspec-
tiva de crescimento zero este
ano e recuperação modesta
em 2012. Esse não é o am-
biente propício para o inves-
timento — disse Bernardini.

No ano, o índice Ibovespa
acumula queda de 17%. O
valor de mercado das em-
presas está menor, e, con-
sequentemente, a capacidade
de fazer dívidas para investir.
Além disso, a oferta de cré-
dito lá fora está menor.

De todos os problemas, o
pior é a incerteza que paira
sobre 2012. Enquanto não
houver uma solução para o
euro, as empresas continua-
rão inseguras em seus inves-
timentos e projeções.
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Câmara aprova isenção fiscal para
produção de CDs, DVDs e mídia digital
Músicos e compositores comemoram e preveem redução da pirataria

Isabel Braga
isabraga@bsb.oglobo.com.br

● BRASÍLIA. Ao som de “Cari-
nhoso”, a Câmara aprovou on-
tem, em segundo turno, a pro-
posta de emenda constitucional
(PEC) que garante isenção tri-
butária para CDs, DVDs e mídias
digitais produzidos no Brasil, de
autores brasileiros ou obras in-
terpretadas por músicos bra-
sileiros. Vários fizeram questão
de comparecer ontem à Câmara
para comemorar a votação da
emenda, mais conhecida como
PEC da Música, que tramitava
na Casa desde 2007.

Para os músicos, a diminuição
na cobrança de impostos per-
mitirá baratear o custo dos pro-
dutos e reduzir a pirataria. A
emenda ainda terá que ser vo-
tada, tambémemdois turnos,no
Senado, antes de ser promul-
gada e entrar em vigor.

No primeiro turno, a PEC da
Música foi aprovada com 395
votos a favor e apenas 21 con-
trários, além de quatro absten-
ções. Votaram contra a emenda
deputados do Amazonas que
acreditam que ela afetará as em-
presas da Zona Franca de Ma-
naus. Ontem, com a presença
dos músicos durante todo o dia
na Casa, a emenda teve 393
votos sim e apenas seis contra e
uma abstenção. Entre os mú-
sicospresentesnaCasa, estavaa
cantora Fafá de Belém. O de-
putado Tiririca aproveitou o pal-
co onde músicos se revezaram
em shows para cantar, à capela,
a música de sua musa, “Flo-
rentina”. O presidente da Câ-
mara, Marco Maia (PT-RS), tam-
bém cantou e dançou.

Um dos autores da PEC, o
deputado Otávio Leite (PSDB-RJ)
afirma que a medida permitirá
uma redução de cerca de 25% no
custo de produção de CDs e
DVDs de músicos brasileiros. Pe-
lo texto,quealteraoartigo150da

Constituição, a União, que já ga-
rante isenção fiscal para livros,
revistas e periódicos e o papel
destinado à sua impressão, os
estados, o Distrito Federal e os
municípios não poderão instituir
impostos sobre “fonogramas e
videofonogramas musicais pro-
duzidos no Brasil, contendo

obrasmusicaisou litero-musicais
deautoresbrasileiros,e/ouobras
em geral interpretadas por ar-
tistas brasileiros”.

Para Otávio Leite, a produ-
ção musical brasileira ganhará
o mesmo status que o livro e
terá imunidade tributária:

— Não teremos mais os 5% do

ISS e os 18%, 19% de ICMS. o que
dá uma redução de 25%. O ob-
jetivo é trazer os músicos bra-
sileiros para a formalidade e
fortalecer a música brasileira co-
mo patrimônio cultural do país.

Deputado diz que Zona
Franca será prejudicada
O governo era contrário à

imunidade tributária, mas aca-
bouconcordandocomavotação
em plenário para atender ao pe-
dido de Marco Maia, que queria
aprovar a PEC. Segundo depu-
tados do Amazonas a emenda,
como foi redigida, prejudicará
empresas que atuam na con-
fecção de CDs e DVDs da Zona
Franca de Manaus e provocará
desemprego. Segundo o depu-
tado Pauderney Avelino (DEM-
AM), isso acontecerá porque a
Zona Franca hoje tem isenção
tributária como estímulo para
que músicos e gravadoras façam
as cópias dos CDs e DVDs em
empresas ali instaladas. ■

AO SOM de “Carinhoso”, deputados aprovaram a PEC da música, que tramitava na Câmara desde 2007

Ailton de Freitas

DIGITAL & MÍDIA

MAIS DIGITAL & MÍDIA HOJE NA INTERNET:
oglobo.com.br/digitalemidia
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Acompanhe a cobertura de tecnologia e de mídia no
Twitter: twitter.com/digitalemidia

WIRELESS TURBINADO: Sky e Nokia Siemens

lançam serviço de banda larga 4G no Brasil

FUSÕES E AQUISIÇÕES: Apple negocia compra

da israelense Anobit, fornecedora de tecnologia de

armazenamento, por até US$ 500 milhões
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 dez. 2011, Economia, p. 26.




