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Cenário delicado
A participação no valor adicionado, a produtividade do trabalho e o emprego na indústria de transformação

Fatia da indústria de transformação
no valor adicionado total (em %)

A fatia de cada setor no emprego na indústria de transformação (em %)

Intensivos em ciência,
engenharia e conhecimento

Intensivos em recursos naturais Intensivos em trabalho

Nível da produtividade do trabalho da indústria de transformação
brasileira na comparação com a americana (em %)
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I n d ú st r i a Trabalho aponta desindustrialização precoce, com perda de produtividade em relação aos EUA

Brasil se afasta de países avançados, diz estudo
Sergio Lamucci
De São Paulo

O Brasil entrou num processo
de desindustrialização precoce e
de distanciamento em relação às
economias avançadas, sobretudo
as que estão hoje na fronteira do
desenvolvimento tecnológico, se-
gundo estudo dos economistas
André Nassif, do BNDES e da Uni-
versidade Federal Fluminense
(UFF), Carmem Feijó, da UFF, da
Eliane Araújo, da Universidade Es-
tadual de Maringá (UEM). A queda
da fatia da indústria de transfor-
mação no Produto Interno Bruto
(PIB), a elevação do déficit comer-
cial nos setores mais intensivos em
tecnologia e o aumento da distân-
cia da produtividade do trabalho
na indústria brasileira em relação
à americana apontam nessa dire-
ção, dizem os autores.

Outro problema, de acordo com
eles, é que as importações mos-
tram uma “e l a s t i c i d a d e - r e n d a”
muito maior que a das exporta-
ções — ou seja, o aumento de 1% do
PIB brasileiro provoca uma alta
bem mais forte das importações —
de 3,36% entre 1999 e 2010 — do
que o efeito do avanço de 1% do PIB
global sobre as exportações — de
1,33% no mesmo período. “Isso in-
dica que o Brasil tem restrições ex-
ternas ao crescimento no longo
p r a z o”, diz Nassif. Os autores acre-
ditam, porém, que essa situação
ainda é reversível, embora seja pre-
ciso agir rápido. É importante ha-
ver a coordenação entre políticas
de longo prazo — industriais, tec-
nológicas, de educação e de in-
fraestrutura — com políticas ma-
croeconômicas de curto prazo nos
fronts monetário, fiscal e, princi-
palmente, cambial.

Um dos pilares do estudo são as
ideias de Nicholas Kaldor (1908-
1986), professor da Universidade
de Cambridge (Reino Unido),
acerca da importância do setor

manufatureiro. Por operar em
condições de economias de escala,
o setor como um todo tem a maior
capacidade de disseminar os seus
ganhos de produtividade para a
economia inteira — daí a preocu-
pação com um eventual processo
de desindustrialização precoce. O
encolhimento da fatia da indústria
de transformação no valor adicio-
nado na economia confirmaria es-
se processo. Essa participação caiu
de 31,3% em 1980 para 17,2% em
2000, atingindo 14,6% em 2011.

Para não se limitar a esse indica-
dor, os autores analisam também a
evolução a participação de cada se-
tor de atividade no emprego no
Brasil. Entre 2000 e 2009, a fatia da
indústria de transformação no to-
tal passou de 12% para 12,7%, após
atingir 12,8% em 2005 e 2007 —
desempenho que não apontaria
na direção da desindustrialização.

Outra análise é a do comporta-
mento do emprego da própria in-
dústria manufatureira de acordo
com os setores por intensidade
tecnológica. Nesse caso, o quadro
também não é negativo. Em 2000,
os segmentos mais intensivos em
ciência, engenharia e conheci-
mento respondiam por 26,2% do
emprego na indústria de transfor-
mação, fatia que pulou para 31,2%
em 2008 (ano dos últimos dados
disponíveis). Nesse período, a par-
ticipação dos intensivos em traba-
lho caiu de 40,3% para 33,8%, en-
quanto a dos intensivos em recur-
sos naturais subiu de 34,2% para
35%. Em suma, aumentou a parti-
cipação no emprego na indústria
de transformação dos segmentos
mais intensivos em tecnologia.

No entanto, um critério essen-
cial para diagnosticar a desindus-
trialização precoce nos países ain-
da em desenvolvimento é analisar
a posição relativa em relação a ou-
tras economias, diz Nassif, que res-
salta falar em nome pessoal, e não
do BNDES. Por esse aspecto, o qua-

dro é preocupante, afirma ele.
Em 2008, a produtividade do

trabalho na indústria de transfor-
mação brasileira equivalia a pouco
menos de 16% da dos EUA, mos-
trando uma queda significativa
nos últimos 40 anos. Nos anos 70,
o percentual oscilou entre 36,7% a
41,7%, caindo para a casa de 25%
no fim dos anos 80, recuperando-
se para a casa dos 30% em 1996 e
1997, para então voltar a recuar
nos anos seguintes. O comporta-
mento é parecido em todos os se-
tores por intensidade tecnológica.

“Há também um aumento dra-
mático dos déficits comerciais do
grupo de produtos industrializa-
dos intensivos em engenharia,
ciência e conhecimento a partir de
2006”, diz Nassif. “São evidências
de desindustrialização precoce.”

O estudo estima econometrica-
mente a elasticidade-renda das ex-

portações e importações entre
1980 e 2010, para verificar se há
restrições externas à capacidade
de crescimento do país no longo
prazo. O resultado mostra que, en-
tre 1980 e 1998, o aumento de 1%
do PIB brasileiro causava um au-
mento de 1,97% das importações,
número que pulou para 3,36% de
1999 a 2010. No caso das exporta-
ções, houve um pequeno recuo.
Entre 1980 e 1998, o aumento de
1% da economia global elevava em
1,36% as exportações; entre 1999 e
2010, o número caiu para 1,33%.

“Como o ideal é que a elasticida-
de-renda das exportações supere,
ao longo do tempo, a das importa-
ções, esses resultados mostram que
o Brasil se defrontará com proble-
mas de balanço de pagamentos pa-
ra financiar o crescimento de sua
economia no longo prazo, caso não
haja uma inversão dessa tendên-

c i a”, diz Nassif. “Para isso, no entan-
to, será necessário fazer um enor-
me esforço para melhorar o con-
teúdo tecnológico de nossas expor-
t a ç õ e s .” Os elevados preços de com-
modities evitam hoje esse proble-
ma, por garantir superávits comer-
ciais elevados, mas esse quadro po-
de mudar se as cotações desse bens
ficarem num patamar menos favo-
rável do que nos últimos anos.

No estudo, os autores também
fizeram exercícios para verificar se
a indústria manufatureira do país
está ou não sujeita a economias di-
nâmicas de escala. Se confirmado,
isso indica que o setor tem capaci-
dade, ao longo do tempo, de redu-
zir os seus custos e aumentar a sua
competitividade, à medida que
acumula inovação, conhecimento
e experiência. “Os resultados nesse
sentido foram surpreendente-
mente positivos”, diz Nassif.

De acordo com o modelo, entre
1970 e 1989, o aumento de 1% da
produção industrial elevava em
0,39% a produtividade do trabalho.
Entre 1990 e 2010, houve um au-
mento do coeficiente, que pulou
para 0,52%. “Isso indica que a in-
dústria manufatureira do país ain-
da opera sujeita a substanciais eco-
nomias dinâmicas de escala. Em
outras palavras, em princípio, ela
tem potencial para impulsionar a
produtividade do trabalho e, em
consequência, o crescimento eco-
nômico no longo prazo”, escrevem
os autores. Nassif diz que o resulta-
do mostra o fôlego da indústria
brasileira, como dizia o professor
Antônio Barros de Castro, ex-presi-
dente do BNDES, morto no ano
passado. Ela resiste mesmo enfren-
tando problemas sucessivos, como
a liberalização comercial relativa-
mente rápida, a inflação alta e a va-
lorização persistente do câmbio.

Para Nassif, porém, é preciso
agir rápido para deter o processo
de desindustrialização e distancia-
mento das economias desenvolvi-
das. “Políticas industriais e tecno-
lógicas são bem-vindas para indu-
zir mudanças estruturais, mas não
são suficientes”, diz ele, ressaltan-
do ser fundamental a manutenção
de um ambiente de juros baixos e
câmbio competitivo, com coorde-
nação entre as políticas monetária,
fiscal e cambial. É importante, se-
gundo ele, evitar uma nova valori-
zação do câmbio, que hoje se en-
contra num nível um pouco mais
favorável à indústria.

O estudo será apresentado na
quinta-feira, no 5 o Encontro Inter-
nacional da Associação Keynesia-
na Brasileira (AKB), a ser realizado
na Fundação Getulio Vargas (FGV),
em São Paulo.

I n f ra e st r u t u ra
Autorizada duplicação
da BR-116 no RS
O ministro dos Transportes,
Paulo Passos, assinou ontem
autorização para o início da
duplicação da BR-116 entre
Pelotas, no sul do Rio Grande do
Sul, e Guaíba, na região
metropolitana de Porto Alegre.
Serão 210 km de obras e o prazo
de conclusão foi fixado em três
anos, informou a assessoria
do governador do Estado,
Tarso Genro (PT).
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Comércio exterior
Balança tem superávit
de US$ 2,1 bi no mês
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 574
milhões na terceira semana de
agosto. O saldo resulta da
diferença entre US$ 4,909 bilhões
em exportações e US$ 4,335
bilhões em importações. No
acumulado do mês o superávit é
de US$ 2,130 bilhões. No ano, de
US$ 12,075 bilhões. No mesmo
período de 2011 o saldo positivo
era de US$ 18,392 bilhões.
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FGV aponta recuperação
em setores da indústria
Alessandra Saraiva
Do Rio

A indústria ainda não mos-
trou indícios de uma retomada
generalizada da produção. No
início do segundo semestre, os
primeiros sinais de recuperação
na atividade industrial estão
concentrados em bens duráveis,
como automóveis, e não chega-
ram ainda, de forma efetiva, ao
segmento de intermediários, co-
mo máquinas e equipamentos,
itens que têm maior peso na in-
dústria de transformação.

A análise é do economista da
Fundação Getulio Vargas (FGV),
Aloísio Campelo, ao comentar a
prévia da Sondagem da Indús-
tria da Transformação, divulga-
da ontem. O indicador projeta
nível de utilização de capacida-
de instalada de 84% em agosto, o
que seria o nível mais elevado
desde julho de 2011 (84,1%).

A sondagem sinaliza aumento
de confiança dos empresários
do setor industrial, com avanço
de 1,5% do Índice de Confiança
do setor (ICI) em agosto, na
comparação com o resultado do
mês de julho. O indicador pas-

sou a 104,2 pontos, de 102,7
pontos no mês passado. Caso se-
ja confirmado, o resultado leva-
rá o ICI ao maior valor desde ju-
lho de 2011. Apesar disso, o in-
dicador continuaria inferior à
média dos últimos 60 meses, de
105,5 pontos.

O Índice da Situação Atual
(ISA) alcançou 105,8 pontos na
prévia, maior nível desde julho
de 2011, com alta de 3,1% em re-
lação ao mês anterior. O Índice
de Expectativas (IE) ficou prati-
camente estável, ao recuar 0,2%,
para 102,6 pontos.

Segundo Campelo, os melho-
res desempenhos foram obser-
vados na indústria automobilís-
tica, que ainda se beneficia da
redução do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI), be-
nefício que termina dia 31. “Es -
ses sinais positivos da indústria
automotiva são relacionados às
medidas do governo, e não a
uma possível melhora na de-
manda interna.”

Para os empresários, o segun-
do trimestre foi de “desaponta -
m e n t o” em relação às demandas
doméstica e externa, avalia o es-
pecialista da FGV.

va l o r .com.br
Confira a íntegra do estudo
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Pressão de servidores em greve
aumenta em semana decisiva
Lucas Marchesini
De Brasília

Diante da manutenção da oferta
do governo — reajuste de 15,8% em
três anos —, os grevistas preparam
uma ofensiva nesta semana com
novas paralisações e um dia nacio-
nal de luta hoje, organizado pela
Confederação dos Trabalhadores
no Serviço Público Federal (Cond-
sef), que contará com protestos em
diversos Estados. O grupo União,
que representa 23 carreiras típicas
de Estado, decidiu ontem orientar
suas bases para que rejeitem o rea-
juste oferecido pelo governo. O
presidente da Associação dos Ser-
vidores nas Carreiras de Planeja-
mento e Orçamento (Assecor),
Eduardo Rodrigues, disse que acei-
tar a proposta seria incorporar as
perdas inflacionárias dos últimos
anos.

A Polícia Rodoviária Federal e
os funcionários do Itamaraty já
informaram que pretendem en-
grossar a paralisação. Ambas as
categorias aumentaram a pres-
são antes de encontros com a Se-
cretaria de Relações de Trabalho
(SRT) agendados para amanhã.

O agentes da Polícia Rodoviária
foram impedidos pelo Superior
Tribunal de Justiça de realizar
operação-padrão. A Federação

Nacional dos Policiais Rodoviá-
rios Federais (Fenaprf) convocou
os sindicatos estaduais para ini-
ciar a paralisação. A entidade não
tinha, ontem, um balanço sobre a
adesão ao movimento, mas infor-
mou que a “greve pode se encerrar
na quinta-feira, dependendo do
posicionamento do governo em
relação à categoria”.

De acordo com comunicado di-
vulgado pelo Sindicato Nacional
dos Servidores do Ministério das
Relações Exteriores (Sinditamara-
ty), a paralisação dos funcionários
do Itamaraty é uma forma de pro-
testo pelo fato de o Ministério do
Planejamento não ter chamado os
funcionários à mesa de negocia-
ções entre 13 e 17 de agosto, quan-
do outras categorias se reuniram
com a pasta. Os trabalhadores já
haviam parado as atividades de 18
de junho e 2 de julho e retornado
sob a promessa de que haveria diá-
logo com o governo. Por meio de
sua assessoria de comunicação, o
Ministério do Planejamento infor-
mou que marcou uma reunião
com os servidores do Itamaraty pa-
ra hoje à tarde.

Já os policiais federais em greve
suspenderam ontem a emissão de
passaportes no aeroporto interna-
cional do Galeão. O serviço está
funcionando somente para os ca-

sos de emergência, como viagens
para tratamento de doença grave
comprovada por atestado médico
ou de trabalho, mediante a apre-
sentação de documento. Em ou-
tros 12 Estados e nos postos de
fronteira de Foz do Iguaçu (PR) e
Uruguaiana (RS) os agentes da PF
realizaram ontem protestos, alter-
nativa adotada pela categoria às
operações-padrão, proibidas pelo
Superior Tribunal de Justiça.

Também os servidores da Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM) decidiram realizar parali-
sação, de 48 horas, a partir de ho-
je. A decisão foi tomada em as-
sembleia realizada na tarde de
ontem com participação de 40%
dos funcionários da comissão.

Apesar de toda essa movimen-
tação, o titular da Secretaria de
Relações do Trabalho, Sérgio
Mendonça, disse que está otimis-
ta quanto ao desenrolar dos en-
contros nesta semana e enfatiza
que ela será a última com nego-
ciações, já que a proposta de Or-
çamento de 2013 deve ser envia-
da para o Congresso até o dia 31.
Mendonça também disse, na sex-
ta-feira, que caso uma categoria
recusasse a proposta de 15,8%,
não haveria tempo hábil para
que outra seja elaborada. É justa-
mente o prazo curto que inco-

moda os grevistas recebidos pelo
P l a n e j a m e n t o.

O diretor do Sindicato dos Tra-
balhadores do Serviço Público Fe-
deral no Estado do Rio de Janeiro
(Sintrasef), Denis Diniz, reconhe-
ceu que, com o prazo curto, os gre-
vistas “estão com a faca no pesco-
ç o” nas negociações.

A Confederação dos Trabalha-
dores no Serviço Público Federal
anunciou que entrará hoje com
uma ação no Supremo Tribunal Fe-
deral contra o corte integral do
ponto. Segundo o presidente da
entidade, Josemilton da Costa, a
medida já consta no contracheque
preliminar dos servidores de sua
base que aderiram à paralisação.
“Nós não queremos corte ne-
nhum, mas nas greves anteriores o
corte era de sete dias por mês. Tem
de ser pelo menos assim”, disse.

A greve dos servidores públicos
federais atinge, segundo estimati-
vas dos sindicatos, 350 mil servi-
dores do Executivo, 60% do total. O
governo considera os números in-
flados e acredita que cerca de 70
mil funcionários públicos estão
em greve. As paralisações começa-
ram no dia 17 de maio com os pro-
fessores. A Condsef, que coordena
o movimento dos servidores, co-
meçou a greve em 18 de junho.
(Com agências noticiosas)

Professores da UFSC decidem suspender paralisação
De Brasília

Depois de 35 dias de paralisa-
ção, os professores da Universi-
dade Federal de Santa Catarina
(UFSC) decidiram suspender o
movimento grevista, mas ainda
não se sabe quando as aulas reco-
meçam. A redefinição do calen-
dário depende de uma reunião
do Conselho Universitário, mar-
cada para quinta-feira. A decisão
da volta às aulas foi anunciada
pelo Sindicato dos Professores
das Universidades Federais de

Santa Catarina (Apufsc). Em as-
sembleia da qual participaram
959 professores, realizada na
quinta-feira, a maioria aprovou o
fim da paralisação.

No entanto, professores da
UFSC ligados ao Sindicato Nacio-
nal dos Docentes das Instituições
de Ensino Superior (Andes-SN) em
Santa Catarina votarão a proposta
de fim da paralisação apenas na
sexta-feira. No total, a greve envol-
ve cerca de 2 mil professores.

Ontem, os técnicos-adminis-
trativos das universidades sinali-

zaram o fim da greve, segundo
Darcy Cardoso, diretor da Federa-
ção de Sindicatos de Trabalhado-
res das Universidades Brasileiras
(Fasubra). Ele informou que, caso
as bases sigam a diretriz da enti-
dade, o acordo será assinado
amanhã na SRT do Ministério do
Planejamento. Nessa hipótese, a
greve acabaria na segunda-feira.

O Sindicato Nacional dos Servi-
dores Federais da Educação Básica,
Profissional e Tecnológica (Sinase-
fe), que representa a categoria nos
Institutos Federais de Ensino Téc-

nico, afirmou que terá uma respos-
ta sobre se aceita ou não a propos-
ta do governo amanhã, quando
realiza uma plenária nacional com
a presença dos delegados esta-
duais. A entidade não deu diretriz
alguma para sua base.

Já os professores da Universida-
de de Brasília avaliavam ontem a
possibilidade de recuar da decisão
de aceitar o reajuste proposto pelo
governo. Ao menos 230 docentes
assinaram petição solicitando reu-
nião para defender a greve. (LM,
com agências noticiosas)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A4.
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