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B ra s i l

Produtividade começa ano em queda na indústria
Carlos Giffoni
De São Paulo

O avanço de 4,6% acima da in-
flação no custo da folha de paga-
mento da indústria no primeiro
trimestre do ano, em relação ao
mesmo período de 2011, está
pressionando ainda mais os lu-
cros do setor, em um momento
de queda da produtividade, se-
gundo avaliação dos economis-
tas consultados pelo Va l o r . Agra-
va a situação o fato de as medidas
de incentivo à produção, anun-
ciadas pelo governo, ainda não
terem surtido efeito claro.

Entre janeiro e março, na com-
paração com o mesmo período de
2011, a produção industrial, se-
gundo o IBGE, recuou 3%. A queda
do número de horas pagas foi me-
nos acentuada: 1,2% na mesma
comparação. O resultado desses
dois fatores é uma produtividade
1,8% mais baixa no primeiro tri-
mestre de 2012 frente ao primeiro
trimestre do ano passado.

“O cenário de competitividade
da indústria só piora”, avaliou a
economista Alessandra Ribeiro,

da Tendências Consultoria. Se-
gundo ela, a pressão salarial e o
recuo da produção têm tirado
ainda mais a capacidade do setor
de concorrer com o produto im-
portado no mercado nacional. “O
nosso mercado de trabalho ainda
está aquecido e a indústria ficou
‘p r e s a’, porque, se não der au-
mento de salários, vai perder pes-
soal para o setor de serviços, co-
mércio e construção civil”, disse.
“A indústria não pode se dar ao
luxo de não dar aumentos reais,
porque compete diretamente
com setores mais dinâmicos.”

Fabio Ramos, economista da
Quest Investimentos, explica que,
devido às dificuldades de demitir
funcionários no Brasil, a tendên-
cia é que os empresários segurem
sua mão de obra o máximo possí-
vel. Por isso, o emprego industrial
responde com defasagem à que-
da na produção — na compara-
ção entre o primeiro trimestre de
2012 com o mesmo período de
2011, o pessoal ocupado no setor
recuou 0,8%, menos de um terço
da queda na produção.

No início do ano, porém, o ní-

vel de emprego seguiu a ativida-
de mais de perto. “Em um primei-
ro momento de crescimento eco-
nômico menor é normal que a
produção caia mais rapidamente
que o emprego. Mas, como a pro-
dução está recuando lentamente,
o ajuste do emprego e da produti-
vidade está acompanhando mais
de perto o movimento da ativida-
d e”, avalia Ramos. “A indústria de-
mitir é um fato ruim, mas existe a
vantagem de ajustar a produtivi-
dade. Não adianta o empresário
contratar mais ou manter os seus
empregados se não há demanda
pelos seus produtos. No médio
prazo, a empresa fecha. O melhor
é desligar os trabalhadores ou
acabar com horas extras e dimi-
nuir turnos”, explica.

Para o economista, o ritmo fra-
co da indústria terá impacto nas
negociação de reajuste neste ano.
“Como o desemprego geral da
economia está baixo, isso favore-
ce o aumento de salários. Mas as
empresas estão vendo lucros me-
nores, por isso acho que as nego-
ciações salariais com os sindica-
tos neste ano serão mais duras.”

Alessandra, da Tendências, ex-
plica que a indústria não consegue
repassar o aumento do custo da
mão de obra para os preços, uma
vez que sofre concorrência pesada
de produtos importados. “Isso cor-
rói a sua margem de lucro”, diz.

Para a Rosenberg Associados, a
competição com os produtos im-
portados agrava o cenário indus-
trial do país. De acordo com a
consultoria, o quadro não está fa-
vorável para a indústria, que sofre
com problemas estruturais, prin-
cipalmente pela competição dos
importados, que buscam merca-
do consumidor em um cenário
global de baixo crescimento.

A economista da Tendências
acredita que o setor está aguar-
dando os próximos meses e o re-
sultado mais claro das políticas de
incentivo à produção industrial
adotadas pelo governo para iniciar
um processo de demissões. “A in-
dústria está numa posição de cau-
tela. O custo de demissão é muito
alto no Brasil e essas medidas po-
dem reverter em parte o cenário
r u i m”, afirma Alessandra.

Entre 17 setores da indústria

contemplados pela pesquisa,
houve redução do pessoal ocu-
pado em dez deles no primeiro
trimestre deste ano, na compara-
ção com igual período do ano
passado. Desses, sete tinham re-
gistrado redução da produção fí-
sica, de acordo com o IBGE.

As demissões no setor têxtil re-
presentaram uma queda de 5,1%
do pessoal ocupado, enquanto o
corte de pessoal foi de 6,5% no se-
tor de vestuário. Na mesma com-
paração, a produção física têxtil
recuou 7,5%, enquanto a do ves-
tuário caiu 15,1%. A alta de 51%
nas importações de vestuário nos
três primeiros meses também
explica o resultado negativo,
segundo o presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção (Abit) Agui-
naldo Diniz Filho.

O emprego também vai mal nos
setores de calçados e couro (-7,0%),
fumo (-5,7%), produtos de metal
(-5,5%), borracha e plástico (- 4,2%)
e metalurgia básica (-2,9%), sem-
pre na comparação entre o primei-
ro trimestre deste ano frente a
igual período de 2011.

Fonte: FGV e Banco Central
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C o n j u n t u ra No 1o trimestre, concessão de financiamentos cai para veículos, mas aumenta para outros bens

Consumo migra de lugar dentro do varejo
Francine De Lorenzo
De São Paulo

Os dados até agora disponíveis
sobre a demanda das famílias
nos primeiros quatro meses do
ano sugerem mais uma mudança
no perfil de gastos do consumi-
dor que uma retração expressiva
nas compras — por enquanto,
dados concretos de queda nas
vendas apareceram, apenas, no
segmento de automóveis. En-
quanto o licenciamento de veí-
culo recuou 10,8% em abril sobre
abril de 2011, dados da Associa-
ção Comercial de São Paulo
(ACSP) mostram que, em abril, o
volume de consultas ao Serviço
Central de Proteção ao Crédito
(SCPC) subiu 3,1% sobre abril de
2011, enquanto a Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas
(CNDL) registrou alta (3%) nas
vendas em igual comparação.

O risco de uma queda expressi-
va na demanda apareceu com os
dados do consumo de automóveis
e da inadimplência nesse segmen-
to. Nos três primeiros meses do
ano, a concessão de financiamen-
tos para a compra de veículos caiu
7,5% na comparação pela média
diária com o mesmo período de
2011, segundo dados do Banco
Central. O mesmo movimento
apareceu nas vendas, que encolhe-
ram 1,8% (também na média por

dia útil), segundo a Fenabrave, en-
tidade que representa as conces-
sionárias de veículos.

Esse movimento no mercado
automotivo, na avaliação de eco-
nomistas, ajudou a ampliar o con-
sumo de outros bens, como eletro-
domésticos, móveis, equipamen-
tos de informática e celulares. A li-
beração de crédito para a compra
desses bens, segundo o Banco Cen-
tral, cresceu 76,1% sobre o primei-
ro trimestre de 2011. “O consumi-
dor não está deixando de comprar.
Se ele não pode adquirir um carro,
compra outro bem”, diz Marcel So-
limeo, economista-chefe da ACSP.

Nos dois primeiros meses deste
ano, as vendas de móveis e eletro-
domésticos aumentaram 13,2% e
as de equipamentos de informáti-
ca e comunicação subiram 29,6%
sobre o mesmo período do ano
passado, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). A de automóveis caiu 10%
no mesmo período. Com esse re-
sultado, móveis e eletrodomésti-
cos representaram 56,3% do au-
mento das vendas no varejo em fe-
vereiro (sobre fevereiro de 2011), e
equipamentos de informática e
comunicação responderam por
13,1% dessa alta. Já os veículos, que

no ano anterior turbinaram a ex-
pansão do comércio, puxaram o
desempenho geral para baixo. Em
fevereiro de 2011, o comporta-
mento foi diferente: o setor auto-
mobilístico respondeu por 56,9%
da expansão das vendas enquanto
a participação de móveis e eletro-
domésticos foi de 14,4% e a de
equipamentos de informática e
comunicação, de 1,2%.

Solimeo explica que o desempe-
nho do varejo está intimamente li-
gado ao mercado de trabalho. “En -
quanto a massa salarial estiver
crescendo, as vendas continuarão
em expansão, ainda que a inadim-

plência esteja alta.” No primeiro
trimestre, a massa salarial — com -
binação de emprego e renda — su -
biu 6,2% acima da inflação em rela-
ção ao mesmo período de 2011.

Com o aperto no crédito a veícu-
los (como mostrou o Valor na edição
de 11 de maio), o segmento foi per-
dendo participação no total de fi-
nanciamentos de bens a pessoas fí-
sicas. Em outubro, 87,2% do crédi-
to liberado para a compra de bens
era direcionado a veículos, en-
quanto os demais produtos fica-
vam com os 12,8% restantes. Em
março, a fatia de veículos já havia
caído para 78,5%, deixando 21,5%
para os outros bens.

Além da rigidez dos bancos, a
economista da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), Marianne Lo-
rena Hanson, aponta a cautela das
famílias como outro fator que ex-
plica a mudança no perfil de con-
sumo. O percentual de famílias
que se consideram muito endivi-
dadas vem crescendo neste ano, e
passou de 11,1% em janeiro para
12,9% em abril. “Se o consumidor
está comprometido com financia-
mentos de longo prazo, como
imóveis, ele vai preferir créditos
mais curtos”, comenta Marianne.

Essa realidade parece estar cada
vez mais presente na vida dos bra-
sileiros. A quantidade de financia-
mentos imobiliários subiu mais de

150% entre 2007 e 2011, período
em que o montante de recursos li-
berados para a compra, reforma
ou construção de residências su-
biu 337%, segundo a Associação
Brasileira das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança (Abecip).

Outra variável que faz diferença
no consumo, diz a economista da
CNC, é preço dos produtos. “Ve n d o
deflação em duráveis, muitos con-
sumidores deixam de comprar
uma roupa ou sapato para adqui-
rir um celular ou computador.” Em
sua opinião, embora grande parte
da demanda por esses bens já te-
nha sido suprida, ainda há espaço
para crescimento nas vendas, mes-
mo que em ritmo menor.

Sinais de saturação, porém, já
são percebidos por Douglas Ue-
mura, da LCA Consultores. “Muitos
brasileiros compraram geladeira,
fogão e máquina de lavar em 2009,
quando houve o primeiro corte de
IPI. Ainda que o preço esteja baixo,
quem já comprou não vai comprar
de novo.” O corte no IPI de linha
branca e outros produtos faz parte
dos esforços do governo para rea-
tivar a economia, que inclui redu-
ção dos juros e dos spreads bancá-
rios. Os economistas acreditam
que os efeitos de tal política serão
sentidos a partir do segundo se-
mestre, contribuindo para a queda
da inadimplência e do comprome-
timento de renda das famílias.

Risco de calote na nova classe
média é maior, diz economista
Alessandra Saraiva
Do Rio

O consumo em alta da “nova
classe média” é insustentável em
um horizonte de longo prazo e
corre o risco de enfraquecer nos
próximos anos. O alerta partiu
do economista e diretor do Inter-
national Growth Center, Claudio
Frischtak. Em seu estudo “A So-
cial-Democracia Brasileira: seu
momento de definição”, que será
apresentado hoje, no primeiro
dia do XXIV Fórum Nacional, o
especialista ressalta que o aque-
cimento do mercado doméstico
brasileiro tem sido alimentado
por fatores como maior oferta de
crédito para essa parcela da po-
pulação, mercado de trabalho
em alta, e programas de transfe-
rência de renda. Esses fatores
operam com “grandes limita-
ções” de sustentabilidade em
prazos mais longos, na análise
do especialista.

Em seu trabalho, o economista
observa que, pela primeira vez na
história, o Brasil se tornou um
país de classe média, com a in-
corporação de cerca de 60 mi-
lhões de pessoas nesta categoria
desde 1993 — em 2011, esse gru-
po representou cerca de 55% da
população. Uma combinação de
forte dinamismo do mercado de

trabalho voltado para a base da
pirâmide e transferências previ-
denciárias e de assistência social
da ordem de 15% do Produto In-
terno Bruto (PIB), além de rápido
crescimento do crédito, resulta-
ram em expansão sustentada do
consumo a um ritmo muito su-
perior ao da própria economia.
“Essa, em essência, é a social-de-
mocracia brasileira”, resumiu.

Pelo lado do crédito, contudo,
Frischtak observa que os bancos
começam a entender somente
agora os grandes riscos de ina-
dimplência inerentes à conces-
são de financiamentos para a no-
va classe média. Isso porque, di-
ferente da classe média tradicio-
nal, os novos entrantes nesse
grupo não têm ativos tangíveis
que possam ser usados para o pa-
gamento de débitos em atraso.

Frischtak comenta que a anti-
ga classe média, em casos de apu-
ros de dívidas não pagas, sempre
pode recorrer a uma espécie de
“rede de proteção de ativos líqui-
dos”, como vender um carro, por
exemplo; ou a parentes com ati-
vos ou de renda mais elevada,
que possam ajudar a lidar com
problemas de inadimplência
emergenciais. “Isso é um grande
perigo para os bancos: as classes
C e D que estão chegando agora
na classe média não têm essa re-

de de parentes com ativos líqui-
dos e já estão altamente endivi-
dadas”, frisa. “A nova classe mé-
dia não tem plano B [para resol-
ver problemas de inadimplên-
cia]”, completa. Isso conduzirá a
uma gradual cautela dos bancos,
nos próximos anos, na oferta de
crédito barato a essa parcela da
p o p u l a ç ã o.

Quanto ao mercado de traba-
lho, o especialista observa que a
renda do trabalho tem crescido
acima da produtividade. Isso, na
prática, tem elevado os custos de
produção do país. “Estamos nos
tornando uma economia de cus-
tos elevados”, resume. O fortale-
cimento dos custos da produção
é repassado, em parte, para os
preços , que tornam-se aos pou-
cos menos convidativos para o
apetite da nova classe média.

Já no campo da transferência
de renda, Frischtak avalia que os
programas neste segmento es-
tão “no limite”, e não devem
continuar a crescer, no futuro,
no mesmo ritmo de elevação
dos últimos anos.

Para o especialista, é preciso
reorientação de prioridades nos
gastos do governo. Esta nova li-
nha de ação passaria por reduzir
a ênfase nas transferências de
renda, e por um direcionamento
dos recursos para o estímulo à
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Para Cláudio Frischtak, novos entrantes nesse grupo a não têm ativos que possam ser usados para pagar débitos

produção de bens coletivos tan-
gíveis, como obras de infraestru-
tura, e intangíveis, como educa-
ção. Recursos na formação edu-
cacional acabam por, indireta-
mente, contribuir para uma me-
lhor qualificação profissional

que, por sua vez, tem impacto
direto na melhora da produtivi-
dade em diferentes campos da
economia.

Ancorar o crescimento sus-
tentável somente na continuida-
de do aquecimento do mercado

interno não seria suficiente, diz
Frischtak. Na análise do econo-
mista, somente ganhos de pro-
dutividade contínuos garantirão
o crescimento sustentável da
economia. “Mas a produtividade
não cresce”, alerta.

va l o r .com.br

Políticas públicas
Na TV, Dilma lança o
“Brasil Carinhoso”
O governo federal lança nesta
segunda-feira uma série de ações
para o enfrentamento da miséria
absoluta em famílias com crianças
de zero a seis anos de idade, como
um reforço ao programa Brasil
Sem Miséria. Em frentes diversas, o
governo ampliará a atenção à
chamada primeira infância, que
compreende essa faixa etária. O
programa, denominado Brasil
Carinhoso, prevê renda mínima de
R$ 70 a cada membro das famílias
contempladas pelo programa O
anúncio do programa foi feito pela
presidente Dilma Rousseff em
pronunciamento em cadeia de
radio e TV, em alusão ao Dia das
Mães, celebrado neste domingo.
Em seu discurso, a presidente disse
que o programa estará mais
presente nas regiões Norte e
Nordeste, onde, segundo ela, vivem
78% das crianças brasileiras em
situação de pobreza absoluta.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A6.




