
A Dow Chemical, uma das maio-
res fabricantes de produtos quí-
micos do mundo, registrou ven-
das de US$ 60 bilhões em 2011,
um crescimento de 12% em re-
lação ao ano anterior, e tam-
bém um recorde para a compa-
nhia. Excluindo o impacto dos
desinvestimentos, o incremen-
to de vendas foi de 18% em to-
das as regiões e negócios da em-
presa. A exceção foi o setor de
eletrônicos e materiais associa-
dos, que teve um aumento mais
modesto de 9%, resultado do
desaquecimento de demanda.

Segundo João Luiz Zuñeda,
sócio da Maxiquim, as vendas,
no caso da indústria química,
não refletem o lucro. “Os resul-
tados estão caindo em função
do petróleo caro e expectativa
negativa de consumo”, disse.
Para Felipe Souza, da Lafis, “co-
mo em todos os setores, diante
da estagnação europeia e cres-
cimento mediano dos Estados
Unidos, os emergentes são a
bola da vez. Mas a indústria no
Brasil se ressente do aumento
das importações, apesar do
consumo alto”.

As economias emergentes (o
que inclui o Brasil) representa-
ram mais de US$ 19 bilhões das
vendas. Excluindo os desinves-
timentos, houve um aumento
de 4% em todas as regiões, sen-
do este incremento liderado pe-
la América Latina (9%) e Ásia
(6%). No entanto, o volume de

vendas total declinou 1%.
No quarto trimestre, a recei-

ta subiu 2%, para US$ 14,09 bi-
lhões, um valor menor do que
o esperado por Wall Street
(US$ 14,19 bilhões). As vendas
em mercados emergentes totali-
zaram US$ 5 bilhões no perío-
do, respondendo por 35% do re-
sultado global da companhia.

Em comunicado, o presiden-
te do conselho de administra-
ção da Dow, Andrew Liveris,
afirma que a companhia segui-
rá monitorando de perto o ce-
nário econômico, mas não pre-
vê melhora nas condições de
mercado no primeiro trimes-
tre deste ano. “Acreditamos
que a recuperação econômica
encontrará lugar somente
quando nos encaminharmos
para o segundo trimestre”,
disse. ■ Com agências

A região da América Latina teve
destaque nos resultados globais
da Electrolux, apresentados on-
tem. A região teve aumento de
20,4% nas vendas no quarto tri-
mestre do ano em comparação
com o mesmo período de 2010,
maior crescimento entre todas
as geografias apresentadas no
balanço da companhia. Com is-
so, o faturamento na região che-
gou a US$ 890 milhões.

Globalmente, no entanto, os
números não são positivos. A fa-
bricante de eletrodomésticos
viu sua lucratividade cair 16%
no trimestre e quase 40% no
acumulado do ano. Os números
fizeram o presidente mundial,
Keith McLoughlin, avaliar o pró-
ximo trimestre com pessimis-
mo. “Apesar de acreditarmos
que a tendência mudará para
uma direção mais positiva com
graduais aumentos no preço e
menores custos, não estamos
vendo que a demanda nos mer-
cados maduros se recuperará
no primeiro semestre de 2012”.

Enquanto a empresa amarga
o mau momento na operação
mundial, no Brasil a expectati-

va ao final do ano passado era
de aumento nas vendas. Após o
anúncio da redução do Impos-
to sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) para eletrodomésticos
da linha branca (geladeira, má-
quina de lavar, fogão e tanqui-
nho), no ínicio de dezembro, a
companhia afirmou que espera-
va um “crescimento significati-
vo do setor de linha branca já
no final de 2011” no Brasil. Na
época, a empresa afirmou por
meio de comunicado que esti-
mava um aumento acima de
25% na demanda no período
de duração do incentivo.

Para Heloisa Omine, professo-
ra da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM) espe-
cialista em varejo, a queda do
IPI fez com que o comércio pu-
desse praticar melhores políti-
cas de parcelamento, o que im-
pulsionou o consumo no final
de 2011 no país. Lourival Kiçu-
la, presidente da Associação Na-
cional de Fabricantes Eletros,
diz que a baixa abrangência de
lavadora de roupas no Brasil
também têm influenciado no au-
mento da demanda. “Na Euro-
pa, 100% dos consumidores já
têm lavadora, aqui o percentual
é abaixo de 50%”, afirma. ■
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Segundo especialistas,
fatores como a queda
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Diante da possibilidade do governo brasileiro romper o acordo

automotivo com o México, a Associação Nacional dos Fabricantes

de Veículos Automotores (Anfavea), emitiu nota afirmando que é

a favor da manutenção do acordo. “A Anfavea entende que acordos

internacionais de comércio, a exemplo do Acordo Brasil-México,

são dinâmicos e podem ser atualizados, ampliados e ou ajustados em

sua abrangência e condições”, informou o comunicado da entidade.
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