
O faturamento da indústria bra-
sileira caiu 2,4% em julho des-
te ano na comparação com ju-
nho. As horas trabalhadas apre-
sentaram recuo de 0,3% no
mesmo período. Por outro la-
do, o emprego teve alta de
0,2% — terceiro crescimento
consecutivo do ano — e a utili-
zação da capacidade instalada
ficou em 81,6%, com aumento
de 0,9 ponto percentual em re-
lação a junho.

Os dados fazem parte da pes-
quisa Indicadores Industriais,
divulgada ontem pela Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI). Na avaliação da entida-
de, a existência de indicadores
tanto positivos quanto negati-
vos em julho pode caracterizar
um momento de transição do
setor em direção à retomada
do crescimento.

“Quando temos um quadro
de transição, nem sempre os si-
nais vão todos na mesma dire-
ção. Creio que os indicadores se
mostrarão predominantemente
positivos a partir dos próximos

meses”, afirmou Flávio Castelo
Branco, gerente de Política Eco-
nômica da CNI.

Na comparação anual, o fatu-
ramento cresceu 5,5% ante o
mês de julho de 2011. As horas
trabalhadas caíram 1,3% na
comparação ao ano passado, e
a capacidade instalada tam-
bém apresentou recuo, de 0,4
ponto percentual. O emprego
recuou 0,2%.

Para o gerente, as medidas de
estímulo adotadas pelo governo
— redução dos juros, política
cambial favorável às exporta-
ções e desoneração do Imposto

sobre Produtos Industrializados
(IPI) — devem promover a recu-
peração moderada, principal-
mente nos meses finais do ano.

“A equação macroeconômica
de câmbio e juros está mais favo-
rável. Esse conjunto de medi-
das deve mostrar seus efeitos
mais para frente. O mercado
real tem uma taxa de resposta
um pouco mais demorada do
que os mercados financeiros”,
disse Flávio Castelo Branco.

Os dados são dessazonaliza-
dos, ou seja, sofreram um ajuste
de acordo com as características
do período pesquisado. ■ ABr

ESCALANDO DEGRAUS

Brasil fica pela primeira vez 
entre os 50 países mais 
competitivos do mundo

Fonte: Fórum Econômico Mundial
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O Brasil está entre as 50 econo-
mias mais competitivas do
mundo, de acordo com o relató-
rio global de competitividade,
publicado ontem pelo Fórum
Econômico Mundial. O país su-
biu cinco posições e alcançou a
48ª colocação no ranking.

A Suíça lidera a lista, segui-
da por Cingapura, Finlândia,
Suécia e Holanda. Os Estados
Unidos, que ocupavam a quin-
ta colocação em 2011, caíram
dois postos, refletindo a fragili-
dade econômica do país.

Para Carlos Arruda, coordena-
dor do Núcleo de Inovação da
Fundação Dom Cabral e respon-
sável pela análise dos dados bra-
sileiros, o crescimento global es-
tá baixo, impactando o relató-
rio pelo segundo ano consecuti-
vo, com o nível de incerteza
crescente devido à crise nas eco-
nomias europeias, às vulnerabi-
lidades na economia americana
e à desaceleração da China e de-
mais economias emergentes.

Conforme o relatório, a me-
lhora na condição macroeconô-
mica do Brasil ajudou o país a su-
bir cinco posições.

Além disso, outros fatores
contribuíram para o movimen-
to: aumento no uso de tecnolo-
gias de informação e comuni-
cação; sofisticação relativa do
ambiente de negócios, que
tem se aproveitado da expan-
são do mercado interno; e

acesso fácil e competitivo,
por parte das empresas, e
meios de financiamentos para
investimentos.

Outra variável relevante,
que influenciou a análise deste
ano, foi a exclusão de spread
bancário, que era um dos 12
elementos avaliados pelo ran-
king. O parâmetro foi conside-
rado insuficiente para mensu-
rar o grau de eficiência do se-
tor bancário, de maneira con-
fiável e com comparabilidade
internacional.

E o spread pesava contra na
avaliação do Brasil. A partir da
exclusão do indicador, o Brasil
subiu 53 posições, chegando à
62ª posição no pilar “ambiente
macroeconômico”.

“As medidas tomadas pelo
governo nos últimos meses,
dentre elas a redução da taxa
básica de juros da economia e
o consequente acompanha-
mento desta tendência por par-
te dos bancos, teriam um retor-
no por si só favorável para a
competitividade do Brasil. Po-
rém, não explicaria sozinho o

grande salto observado no pi-
lar”, conclui Arruda.

Evolução relativa
O avanço foi positivo, mas de-
ve ser visto com cautela. “O
Brasil ainda tem muito a progre-
dir e não pode se contentar
com uma evolução tão peque-
na. Possuímos uma comunida-
de empresarial sofisticada, mas
que encontra dificuldades no
ambiente de negócios”, diz o di-
retor presidente da Brasil Inves-
timentos & Negócios (BRAiN),
Paulo Oliveira. “Não é momen-
to de comemoração, apesar da
melhora.”

Oliveira lembra que os proce-
dimentos e tempo para come-
çar um negócio permanecem
entre os mais altos da amostra,
130º e 139º, respectivamente.
“Estamos aquém das grandes
economias e até de algumas me-
nos expressivas”, lamenta. ■

CUSTOSEMALTA

Mão de obra na construção civil chega
à vigésima alta seguida, segundo IBGE
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Os custos de mão de obra e o custo médio do metro quadrado na
construção civil registraram altas, segundo o Índice Nacional de
Construção Civil (Sinapi) do mês de agosto, divulgado pelo IBGE. O custo
médio do metro quadrado chegou a R$ 845,10 no mês. Desse total,
R$ 449,30 são relativos a materiais de construção e R$ 395,80 à mão
de obra. Sobre a mão de obra, esta é a vigésima alta consecutiva. ABr
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Faturamento da indústria cai 2,4% em julho

Brasil entra para
a lista dos 50 países
mais competitivos

Resultado diminuiu em relação
a junho, mas sobre igual mês do
ano passado aumentou 5,5%

Dificuldades econômicas em outras nações e exclusão do spread
bancário do relatório favoreceram o país, afirmam especialistas

“O crescimento global
está baixo, impactando
o relatório pelo 2º ano,
com incerteza crescente
devido à crise na Europa,
vulnerabilidades nos EUA e
desaceleração da China”
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Oliveira: “Nãoémomentodecomemoração, apesardamelhora”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6, 7, 8 e 9 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 10.




