
Jornal Valor --- Página 3 da edição "11/04/2012 1a CAD A" ---- Impressa por ccassiano às 10/04/2012@20:37:29

Quarta-feira, 11 de abril de 2012 | Valor | A3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 11/4/2012 (20:37) - Página 3- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

B ra s i l

C o n j u n t u ra Dados sinalizam queda no investimento,
impulsionada pelo recuo na produção de caminhões

Consumo interno
de máquinas recua
13% no 1o bimest re

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Aurélio Bicalho, economista do Itau Unibanco, estima que a capacidade ociosa desestimula novos investimentos

Arícia Martins
De São Paulo

O investimento em máquinas e
equipamentos começou 2012 em
queda. O consumo aparente de
bens de capital encolheu 13,7% no
primeiro bimestre deste ano na
comparação com igual período do
ano passado. O tombo da produ-
ção nacional (descontada a expor-
tação) somada à importação no se-
tor é o maior nessa base desde
1999, segundo cálculos do Itaú
Unibanco, com exceção de 2009,
ano em que a crise atingiu em
cheio a demanda por máquinas e
equipamentos e a absorção do-
méstica desses itens caiu 24% no
acumulado de janeiro e fevereiro
sobre o início de 2008.

A capacidade ociosa da indús-
tria, na visão de Aurélio Bicalho,
economista do Itaú que fez os cál-
culos a pedido do Va l o r , ainda está
elevada e desestimula investimen-
tos para ampliar a oferta de bens
manufaturados. Como uma fatia
importante do investimento é de-
terminada pela atividade indus-
trial, a perspectiva é de recupera-
ção lenta, mais visível a partir do
segundo semestre. Segundo a Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), a mé-
dia do Nível de Utilização da Capa-
cidade Instalada (Nuci) na indús-
tria alcançou 83,7% no primeiro
trimestre do ano, acima da média
do quarto trimestre de 2011, mas
ainda inferior à media dos três tri-
mestres anteriores.

Para Bicalho, a forte retração,
contudo, não deve ser vista como
tendência para o ano. O resultado
negativo está contaminado pela
entrada em vigor das novas nor-
mas de emissão de poluentes pa-
ra caminhões, que antecipou a fa-
bricação de veículos pesados no
ano passado e a paralisou em ja-
neiro. No primeiro bimestre, a

produção de bens de capital
equipamentos de transporte —
categoria onde se encaixam os ca-
minhões — caiu 23,2% sobre o
mesmo período de 2011, en-
quanto, na média, a indústria de
bens de capital produziu 14,6%
menos nessa comparação, segun-
do dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

Sem uma queda tão forte na
produção de caminhões, o recuo
no consumo interno de bens de ca-
pital seria menor. Se os equipa-
mentos de transporte tivessem
mostrado o crescimento médio
dos últimos quatro meses de 2011
em janeiro e fevereiro, calcula Bi-
calho, o consumo aparente de má-
quinas teria caído 5,3% na compa-
ração entre o primeiro bimestre de
2011 e o de 2012. O tombo seria
menos drástico, mas não impedi-
ria um novo desempenho pífio do
investimento dentro do Produto
Interno Bruto (PIB) neste primeiro
trimestre, na sua avaliação.

“É um quadro parecido com o
que temos visto nos últimos tri-
mestres”, diz, referindo-se ao re-
cuo de 0,4% da Formação Bruta
de Capital Fixo (FBCF, medida
das contas nacionais do que se
investe em máquinas e constru-
ção civil) entre o terceiro e o
quarto trimestre do ano passado,
feitos os ajustes sazonais, e ao
fraco crescimento de 0,2% no úl-
timo trimestre de 2011.

Levando em conta o comporta-
mento sofrível da produção de
bens de capital no primeiro bimes-
tre, Bicalho não descarta que a for-
mação bruta de capital fixo regis-
tre queda no primeiro trimestre do
ano em relação ao trimestre ante-
rior na série dessazonalizada. Essa
possibilidade reforça a análise do
Itaú de que a economia irá deslan-
char apenas a partir da segunda
metade do ano, com ritmo mais rá-

pido do investimento. Na avalia-
ção dos economistas, quando a
economia recuperar fôlego as re-
centes medidas adotadas pelo go-
verno para acelerar o investimen-
to, como a redução de juros nos
programas do BNDES, surtirão
mais efeito.

As estimativas do Itaú sobre o
consumo aparente de máquinas
também incluem uma maior ven-
da da produção local ao exterior
neste começo de ano. A exporta-
ção de bens de capital, segundo a
Fundação Centro de Estudos do
Comércio Exterior (Funcex), au-
mentou 23,9% em volume no pri-
meiro bimestre frente igual pe-
ríodo de 2011, número conside-
rado forte por Rodrigo Branco,
economista da Funcex.

Ele destaca que o desempenho
das vendas externas não é unifor-
me entre os segmentos analisados.
Enquanto o volume de exportação
de outros equipamentos de trans-
porte — que inclui maquinário
agrícola — saltou 83,5% entre o pri-
meiro bimestre de 2011 e igual pe-
ríodo de 2012, as vendas de má-
quinas, aparelhos e materiais elé-
tricos aumentou apenas 5,3% em
igual período. “A Argentina é um
grande produtor de bens agrícolas
e importa muitas máquinas brasi-
leiras”, explica Branco, para quem
a exportação expressiva desses
bens é tendência.

Para Bicalho, o número alto
do primeiro bimestre se deu em
cima de uma base de compara-
ção fraca e não sinaliza desem-
penho acima do normal para a
exportação de máquinas, já que
as vendas externas desses bens,
na verdade, estão apenas voltan-
do ao seu nível pré-crise. “Ainda
não vejo uma recuperação mui-
to forte”, diz, ressaltando que o
volume exportado de bens de
capital no primeiro bimestre foi

Reino Unido quer ampliar presença no pré-sal brasileiro
Mônica Scaramuzzo
De Londres

As relações comerciais entre o
Brasil e o Reino Unido deverão se
estreitar mais, sobretudo no seg-
mento de energia, setor alvo de pe-
sados investimentos no país. Em
entrevista ao Va l o r, o embaixador
do Brasil no Reino Unido, Roberto
Jaguaribe, afirmou que os investi-
mentos da Inglaterra no Brasil vão
começar a se intensificar nos seg-
mentos de petróleo e gás, áreas nas
quais os ingleses têm expertise.

“O Reino Unido tinha ficado
muito para trás em investimentos
no Brasil. Agora está mudando,
sobretudo em energia, particu-
larmente em petróleo e gás”, dis-
se Jaguaribe durante entrevista
na embaixada brasileira, na re-
gião de Mayfair, uma das mais va-
lorizadas de Londres, a poucas
quadras do Hyde Park.

O pré-sal já está aproximando
comercialmente os dois países.
“O Reino Unido tem pontos fo-
cais nesse processo, devido à ex-
periência do Mar do Norte. Não
podemos dizer, contudo, que é a
mesma coisa sob o ponto de vista
tecnológico, mas há uma série de
desafios logísticos, que são pare-
cidos”, observou o embaixador.

Quando o Reino Unido desco-
briu petróleo no Mar do Norte, na
década de 60, a região tinha capa-
cidade de produzir muito pouco
do que era demandado para ex-
plorar adequadamente, lembrou
Jaguaribe. Com o passar do tempo,
foi incrementando significativa-
mente a produção, como a Norue-
ga, e hoje produz mais do que a de-
manda, apesar de a oferta já não
ser abundante.

“Como o petróleo do Mar do
Norte está em estabilidade, há

uma complementariedade natu-
ral com o aumento de demanda
com o Brasil. Então, há muita
possibilidade de parceria no seg-
mento de petróleo e gás entre os
dois países”, disse o embaixador.

Segundo o diplomata, muitas
empresas inglesas estão se voltan-
do para o Brasil. No dia 10 de maio,
será realizado um seminário de
petróleo e gás em Aberdeen, na Es-
cócia, onde está instalado impor-
tante porto do Mar do Norte, no
qual a Pe t r o b r a s terá importante
participação, para discutir o as-
sunto com empresas do setor.

Empresas como a anglo-holan-
desa Shell, a British Petroleum (BP)
e a British Gas (BG) — menor, se
comparada às outras duas compa-
nhias — estão aprimorando a rela-

ção comercial com o Brasil. “Shell e
BP, por exemplo, já possuem inves-
timentos importantes na área de
biocombustíveis no país”, disse.

A BG está montando seu centro
de pesquisa global no Brasil e aju-
da no programa Ciência sem
Fronteiras. “Além disso, há um
empenho muito grande de em-
presas como a Rolls-Ro yce, que
atuam em petróleo e gás”, disse
Jaguaribe. Recentemente, a Rolls-
Royce informou ter planos de in-
vestir US$ 200 milhões entre
2012 e 2013 em projetos ligados
ao pré-sal. A empresa deverá am-
pliar a unidade de São Bernardo
do Campo (SP) para fazer manu-
tenção de turbinas de conjuntos
de geração de energia usados em
plataformas de petróleo.

LEO PINHEIRO/VALOR

Roberto Jaguaribe, embaixador do Brasil no Reino Unido: possibilidade de parceria no segmento de petróleo e gás

Apesar da forte importância
econômica do pré-sal para o Brasil,
há iniciativas privadas em outros
setores que olham o Brasil com po-
tencial fonte de investimentos, co-
mo biotecnologia e inovação,
energia tradicional, turbinas para
hidrelétricas, entre outros.

Ex-presidente do Instituto Na-
cional de Propriedade Intelectual
(INPI) no governo Lula, Jaguaribe
foi nomeado embaixador em Lon-
dres no início de 2010. Filho do in-
telectual e ex-ministro Hélio Ja-
guaribe, o diplomata também es-
teve encarregado das negociações
com a África e a Ásia, prioridades
da Presidência da República.

Mesmo afastado há alguns anos
da área de inovação, Jaguaribe afir-
mou que esse segmento, sobretu-

do o farmacêutico, é de grande in-
teresse bilateral. “Estamos fazendo
esforço para identificar mecanis-
mos para ampliar a interface do
Brasil com o Reino Unido.”

“O Brasil tem capacidade enor-
me para melhorar sua competên-
cia nesse segmento porque tem
base tecnológica razoável, base
científica ainda melhor, um mer-
cado enorme, com capacidade de
expandir significativamente. Além
disso, tem políticas públicas, com-
pras governamentais, uma série de
instrumentos de grande relevân-
cia para ativar com consistência o
setor farmacêutico, permitindo, ao
meu juízo, que possa ter um elenco
inovador importante”, afirmou.

O Brasil, na década de 70, bus-
cou fazer uma política industrial
permitindo que companhias na-
cionais copiassem o que havia de
mais moderno. “Mas não basta fa-
zer isso. Para fazer uma política
adequada, tem que movimentar
uma multiplicidade de instru-
mentos. A mera legislação de pro-
priedade industrial, seja no senti-
do de acabar com as patentes para
permitir as cópias, ou no sentido
inverso — de promover muitas pa-
tentes, incentivar algumas pesqui-
sas —, nada disso é suficiente. Ela
tem que ser acoplada com uma
multiplicidade de outros instru-
mentos dirigidos diretamente.”

Jaguaribe disse ser a favor de
que o Brasil busque importantes
parceiros tecnológicos fora, cria-
ção de joint ventures nacionais e
parcerias com capital estrangei-
ro voltadas para fazer uso do
grande mercado brasileiro. “Tu -
do isso em um esquema de com-
petição aberto com outros forne-
cedores que possam aparecer.”

A farmacêutica britânica Gla -
xoSmithKline (GSK), que já tem

presença no Brasil, quer ampliar a
participação. Além de gigantes da
área, o embaixador observou que
pequenas empresas tecnológicas
podem ampliar essa relação, pois
são muito promissoras, não ape-
nas no mercado farmacêutico, mas
também nos setores de nutrientes
e vitaminas, por exemplo.

Os ingleses, segundo Jaguari-
be, têm passado por uma expe-
riência de transição importante,
de um país essencialmente de
manufaturas gerais para servi-
ços sofisticados, ampliando
muito o uso das indústrias cria-
tivas. Eles buscam integrar in-
dústria e pesquisa. “Isso é um
dos elementos que, não só no
segmento farmacêutico, mas em
todas as áreas de produção no
Brasil são deficientes, menos na
agricultura, onde a pesquisa está
muito associada à produção.”

Outro ponto seria unificar as de-
mandas de inovação em uma úni-
ca pasta. “No Reino Unido, há um
ministério responsável por ciência
e tecnologia, capacitação de pes-
soal e indústria e comércio. No
Brasil, é um pouco disperso [agora
a pasta de Ciência e Tecnologia foi
integrada à Inovação]. Muitas coi-
sas ainda dependem, por exemplo,
do Ministério da Fazenda. Ainda
temos muita coisa para fazer.”

Jaguaribe citou os sistemas de
“catapultas” no Reino Unido, que
são centros financiados, inte-
gralmente ou em parte, pelo go-
verno, voltados para tecnologias
prioritárias para atender deman-
das específicas da indústria. Esse
programa permite que as empre-
sas invistam e demandem tecno-
logia sem ter um custo fixo rele-
vante associado a isso.

A repórter viajou a convite da Interfarma

Fonte: Ipeadata. Elaboração: Itaú Unibanco

Perdendo força
Evolução do consumo aparente de bens de capital - em %
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Segundo o economista da Fun-
cex, não é possível concluir que a
produção se voltou para o exte-
rior após enfraquecimento do
consumo doméstico, já que, no
primeiro bimestre do ano, a im-
portação de bens de capital conti-
nuou crescendo. De acordo com a
Funcex, a alta foi de 8,8% em rela-
ção ao primeiro bimestre de
2011. “A variação foi positiva, mas
insuficiente para evitar a fraque-
za nos dados de produção, que
acabam sendo mais relevantes
para a determinação do consumo
a p a r e n t e”, observa Bicalho.

Em março, as importações to-
tais subiram 1,7% pela média diá-
ria sobre o mesmo mês do ano an-
terior em valor, enquanto as com-
pras de bens de capital recuaram
3,2% na mesma comparação, se-
gundo o Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exte-
rior (Mdic). Para especialistas, os
dados refletem uma menor con-
fiança da indústria.

Do lado da produção, o cresci-
mento dos setores pesquisados pe-
lo IBGE também é divergente nos
primeiros dois meses do ano. A fa-
bricação de bens de capital agríco-
las cresceu 17,4% em relação ao
primeiro bimestre de 2011 e a de

bens de capital para fins indus-
triais, 4,4%, ao passo que a produ-
ção de bens para o setor de energia
elétrica caiu 31,4% no período, se-
guida pelo segmento da constru-
ção, cuja atividade encolheu 9,2%.

Segundo Bicalho, o avanço nos
primeiros dois setores indicam
que a produção foi exportada. Já
no ramo de maquinaria para cons-
trução civil, o economista afirma
que, embora esse setor não esteja
passando por desaceleração signi-
ficativa, é normal os investimentos
serem adiados em um cenário de
incerteza global. “O investimento
se ressente de forma mais intensa
nesse quadro.”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A3.




