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B ra s i l

Confiança da indústria cresce no
ritmo mais lento dos últimos 20 anos
Tainara Machado
De São Paulo

O atual ciclo de retomada da
confiança dos empresários do se-
tor industrial é o mais lento nos úl-
timos 20 anos, segundo dados da
Fundação Getulio Vargas (FGV)
compilados pelo Itaú U n i b a n c o.
Entre novembro de 2011 — quan -
do o índice parou de cair após 11
recuos seguidos — e janeiro deste
ano, o Índice de Confiança da In-
dústria teve alta de apenas 5,16%.

Em 2009, após a brusca queda
em função da crise financeira glo-
bal, o indicador acumulava alta
de 53%, passados 15 meses desde
o início da recuperação da con-
fiança do setor. Mesmo depois da
crise de 1998, e da maxidesvalori-
zação do real no ano seguinte, a
confiança dos empresários avan-
çou 31% nos 15 meses começados
em dezembro de 1998.

Para analistas, a atual retomada
contrasta com ciclos anteriores,
por causa do delicado contexto in-
ternacional. A segunda fase da cri-
se global acentuou a perspectiva
de que as economias maduras te-
rão baixo crescimento por um lon-
go período de tempo, enquanto
emergentes, como a China e a Ín-
dia, também perderam força, com
impacto direto sobre o Brasil. Ao
mesmo tempo, a perda de confian-
ça foi menos intensa do que na fase
mais aguda da crise de 2009, por
exemplo, o que também ajuda a
explicar a lentidão da retomada.

No front doméstico, a rápida
recuperação da recessão em
2009 levou empresários a apos-
tar em ritmo ainda forte da eco-
nomia nos trimestres posterio-
res, com aumento da produção e
dos investimentos. O esfriamen-

to da economia internacional, no
entanto, frustrou as previsões e
houve forte acúmulo de esto-
ques. Hoje, afirmam os econo-
mistas, os empresários estão
mais cautelosos na formação das
expectativas, cenário agravado
pela lentidão com que a econo-
mia está ganhando força.

Para Aurélio Bicalho, do Itaú, na
atual fase da crise, o elevado e inu-
sual nível de incerteza no ambien-
te externo dificulta as projeções de
aumento da demanda futura, o
que inibe tanto aumento da con-
fiança quanto a retomada do in-
vestimento, que costumam estar
ligados. “Nos ciclos de retomada,
primeiro a confiança sobe, a ativi-
dade então reage de forma mais
intensa e o uso da capacidade ins-
talada aumenta, o que leva à am-
pliação dos investimentos”, diz.

Atualmente, esse ciclo conti-
nua válido, mas está ocorrendo
de forma muito mais gradual,
porque a economia global ainda
atravessa uma fase difícil e a rea-
ção aos estímulos concedidos pe-
lo governo brasileiro para ani-
mar a economia doméstica está

ocorrendo mais devagar do que
o imaginado. “A confiança au-
mentou, mas a economia não
mostrou reação na velocidade es-
perada, e aí os empresários senti-
ram o baque”, afirma Bicalho.

Pouco confiantes em relação
ao ritmo de crescimento, o “espí -
rito animal” do setor industrial,
principal responsável pelos in-
vestimentos, se retrai, o que ex-
plica os cinco trimestres conse-
cutivos de queda da formação
bruta de capital fixo (investi-
mentos em máquinas e equipa-
mentos e na construção civil) até
setembro, afirma Luis Otávio de
Souza Leal, economista-chefe do
Banco ABC Brasil.

Para Leal, a lenta recuperação
da confiança também está bas-
tante relacionada ao ciclo ime-
diatamente anterior, quando o
índice de confiança do setor in-
dustrial subiu 53% em 15 meses
desde fevereiro de 2009.

“Com a retomada rápida ao lon-
go do ano seguinte, tanto aqui
quanto no resto do mundo, tive-
mos a impressão de que os proble-
mas estavam todos resolvidos, e

que a recuperação aconteceria na
forma de V, com forte retomada”,
afirma o economista do ABC Brasil.
No entanto, a crise da dívida sobe-
rana na Europa jogou de novo o
mundo em crise e a recuperação
mostrou-se mais parecida com um
W — após rápida recuperação, a
economia volta a se retrair.

“Todos se prepararam para re-
cuperar os níveis pré-crise, mas
tivemos uma dupla recessão e is-
so pegou os empresários de sur-
p r e s a”, afirma Leal. Com investi-
mentos em marcha e produção
alta, a indústria virou de 2011 pa-
ra 2012 com estoques elevados. A
cautela em alta e dificuldade de
antecipar os próximos movi-
mentos da economia travam os
investimentos, afirma ele, mas al-
gumas das condições para a re-
cuperação do investimento, co-
mo redução de juros e perspecti-
va de aumento dos gastos públi-
cos com obras de infraestrutura,
por exemplo, já estão dadas.

Aloísio Campelo, coordenador
da Sondagem Conjuntural da In-
dústria de Transformação da FGV,
atribuiu a depressão do ânimo dos
empresários também à competi-
ção externa, que, mesmo com a
desvalorização do real, continua a
roubar mercado de produtos bra-
sileiros e abalar expectativas.

Campelo avalia que ainda não
há sinalização clara em relação à
continuidade do crescimento
nos próximos meses, mas as pers-
pectivas são um pouco melhores,
já que alguns indicadores estão
evoluindo, como o nível de utili-
zação da capacidade instalada. A
indústria, no entanto, começa
2013 em ritmo que não é forte, o
que ainda coloca um freio na re-
tirada de projetos da gaveta.

Fonte: FGV Elaboração: Itaú *Média trimestral do índice Base 100 = mês de início do ciclo de retomada 
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O Brasil e o acordo
entre EUA e Europa
S e rg i o
Le o

H
á muitas dúvidas e
poucos consensos
sobre o futuro das
negociações para o
acordo de livre

comércio entre Estados Unidos
e União Europeia, anunciado
há poucos dias pelo presidente
Barack Obama e pelo
presidente da Comissão
Europeia, José Manuel
Durão Barroso.

Além do evidente otimismo
nas estimativas de ganhos
previstos com a realização do
acordo, o certo é que a
negociação não será fácil, e a
meta de ter um tratado até 2015
é heroica, apesar do entusiasmo
de líderes nos EUA e Europa —
sujeito, ainda, ao teste dos
respectivos Congressos.

Entre os consensos: será, se
realizado, o maior acordo de
livre comércio mundial, com
economias que representam
metade do PIB global e 30% do
comércio internacional; capaz
de facilitar em muito a
operação das empresas nos dois
blocos, aumentar exportações e
gerar empregos, de lado a lado.
Outro consenso, do qual
compartilham autoridades do
Itamaraty: é uma forma,
também, de pressionar países
emergentes, como China e
Índia, a ter maior engajamento
nas negociações para
liberalização comercial.

Nesse ponto, diz um
experimentado negociador
brasileiro, pode servir até de
impulso para as arrastadas
negociações da Rodada Doha,
de liberalização comercial na
Organização Mundial do
Comércio (OMC), que, aliás,
passaram a dar prioridade a
medidas de facilitação de
comércio, ponto central das
recém-lançadas conversas entre
europeus e americanos.

No Brasil, uma reação
generalizada e quase
automática é comparar a
ambição do acordo comercial
impulsionado por Obama à
desnutrida lista de tratados de
livre comércio exibida pelo
país. É natural o temor de perda
de mercados, com as eventuais
facilidades no comércio entre
EUA e europeus. Mas mesmo os
defensores mais animados do
acordo lembram o já modesto
nível das tarifas comerciais
americanas e europeias, para
prever que não haverá muito a
caminhar por esse lado.

A OMC atribui aos EUA uma
média 4,7% nas tarifas e
importação; a Comissão
Europeia fala em menos de 3%
em ambos os parceiros e há
análises de especialistas que
falam em 3,5% em média nos
EUA e 5% na Europa.

É certo que a média encobre
uma grande variação, com um
número pequeno de
mercadorias importantes,
como têxteis, calçados e certos
produtos agrícolas sujeitos a
picos tarifários acima de 30% e
até 100% nos EUA. O mesmo se
passa na Europa, especialmente
com produtos agrícolas.

Estaria nesses picos tarifários
a maior margem de ganho num
eventual acordo de livre
comércio — mas, na prática,
como demonstram os acordos
já assinados pelos EUA com
Colômbia e Coreia, esses
produtos entram na categoria
de “sensíveis” e a redução de
tarifa é limitada a uma cota (é
de se notar que a valorização do

câmbio gerada na Colômbia
após o acordo anulou
vantagens tarifárias obtidas
pelos colombianos).

Se as negociações com os
americanos andarem mais
rápido que com o Mercosul, os
europeus podem ocupar cotas
cobiçadas pelo Brasil e seus
sócios com produtos “made in
U S A”, como carnes. Muitas das
exportações agropecuárias dos
EUA enfrentam, porém, outro
tipo de barreira, a regulatória,
como o veto a organismos
geneticamente modificados e
de carne com hormônios. Os
EUA, por sua vez, alegando a
doença da vaca louca, vetam a
carne in natura europeia; e por
razões fitossanitárias, barram
produtos vegetais, alguns há
mais de 20 anos.

Segundo a página da
Comissão Europeia sobre as
negociações com os EUA,
“dadas as baixas tarifas médias
de importação (abaixo de 3%), a
chave para destravar esse
potencial [de comércio] está em
cuidar das barreiras não
tarifárias, principalmente
procedimentos de alfândega e
regras internas restritivas” (ver
página http://is.gd/BrSMTp).

A verdade é que a avaliação
que o futuro acordo de livre
comércio poderá gerar pelo
menos 0,5% de aumento do PIB
para as partes envolvidas
pressupõe que todas as tarifas e
barreiras à livre circulação de
mercadorias seriam
eliminadas, cenário inexistente
mesmo nos prognósticos mais
otimistas sobre a negociação.

Isso não impediu que, em
reunião com a presidente Dilma
Rousseff, em janeiro, Durão
Barroso e o presidente do
Conselho Europeu, Herman Van
Rompuy, comunicassem,
animados, a iminência do
anúncio com os EUA, para
mostrar que, ao contrário do que
defende o governo brasileiro,
não estaria na Europa a maior
resistência a abertura comercial.
Dilma registrou o entusiasmo
dos dirigentes europeus.

Mas a Comissão Europeia é,
por força do ofício, mais
liberalizante que o conjunto
dos 27 Estados-membros da
UE, que, na correta avaliação
do governo brasileiro, não
aceitariam, por exemplo,
baixar em uma negociação
limitada aos EUA os subsídios
aos produtores agrícolas locais,
que distorcem as condições de
competição no comércio.

Nesse caso, é um pecado
comum: na última revisão
periódica da política comercial
dos EUA na OMC, o delegado
europeu, Angelos Pangratis,
criticou a incapacidade
americana de cortar subsídios
danosos às regras de mercado,
mantidos na sua Lei Agrícola.

A crítica à burocracia
aduaneira, que impõe custos
adicionais às importações,
também foi, como de hábito,
tema da revisão das políticas
comerciais dos EUA, feita em
dezembro e registrada no site
da OMC (http://is.gd/iCrV2u ).
Se o acordo UE-EUA resultar em
privilégios no desembaraço de
mercadorias para os produtos
europeus, como criação de
“canais verdes” para liberação
nas alfândegas, o Brasil pode ter
ameaçada sua competitividade.
Se, porém, levar à revisão dessas
práticas, o Brasil — como o resto
do mundo — sairá ganhando.

Já os líderes republicanos e
democratas mais próximos ao
tema nos EUA, ao apoiarem o
acordo, exigiram que ele inclua
a difícil remoção de barreiras a
hormônios e transgênicos, e de
outros tópicos entranhados nas
regulações europeias.

Abundante em obstáculos, o
acordo EUA-UE tem mais
chances de se tornar uma
plataforma para novas regras
em áreas além do comércio,
como serviços, investimentos,
propriedade intelectual. Mas
também aí há nuances. Serão
tema de uma próxima coluna.

Sergio Leo é repórter especial e escreve
às segundas-feiras
E- m a i l : s e rg i o . l e o @ va l o r. c o m . b r

Maior expectativa
não está na queda de
tarifa para importar

Cúpula América do Sul e África discute integração
Agência Brasil, de Brasília

O comércio bilateral entre Brasil
e África cresceu 85% em seis anos e
atingiu US$ 26 bilhões no ano pas-
sado. Já o comércio do continente
sul-americano com os países afri-
canos atingiu US$ 39 bilhões em
2011 e cresceu 75% entre 2006 e
aquele ano, segundo dados mais
recentes do Ministério das Rela-
ções Exteriores.

Segundo a embaixadora Maria
Edileuza Fontenele Reis, subsecre-
tária-geral de Política do Itamara-
ty, ainda há espaço para ampliar o
intercâmbio comercial entre as re-
giões e esse será um dos temas a se-
rem discutidos na 3a Cúpula Amé-
rica do Sul-África, que ocorre de
quarta até sexta-feira em Malabo,
capital da Guiné Equatorial.

“O crescimento do comércio
reflete uma tendência da última
década entre os países do Sul.

Cresceu também [o comércio]
com os países árabes e a Ásia,
com destaque para a China. O
espaço para continuar crescen-
do é grande, pois a tendência é
que o poder aquisitivo [dessas
populações] se amplie. Deve au-
mentar a demanda por bens de
consumo e bens de capital”, dis-
se a embaixadora, em referência
aos países africanos.

A Cúpula América do Sul-Áfri-
ca, que reunirá 76 países — 64
africanos e 12 latino-americanos
— tratará de parcerias econômi-
cas em uma mesa redonda sobre
infraestrutura, energia e trans-
portes e em painéis sobre opor-
tunidades de comércio e investi-
mento e agricultura e inovação.

Participarão das discussões em-
presários, associações empresa-
riais, autoridades e instituições in-
ternacionais voltadas para finan-
ciamento de projetos de desenvol-

vimento. Segundo a embaixadora
foram convidados para participar
da mesa redonda representantes
de companhias aéreas. “A conecti-
vidade entre as regiões ainda é um
d e s a f i o”, disse Maria Edileuza.

O evento que reúne líderes
africanos e sul-americanos ocor-
re desde 2006 alternadamente
entre os dois continentes. A se-
gunda edição, em 2009, foi se-
diada em Isla Margarita, na Ve-
nezuela. A primeira em Abuja,
na Nigéria. Este ano, o Sudão do
Sul participará pela primeira vez
do encontro.

A cúpula também marcará a
segunda visita da presidenta Dil-

ma Rousseff à África desde o iní-
cio do seu governo. A primeira
foi em outubro de 2011, quando
a presidenta visitou Moçambi-
que, Angola e África do Sul. No
último país, ela participou da Cú-
pula do Ibas, grupo formado por
Índia, Brasil e África do Sul.

Dilma deve retornar à África
mais duas vezes este ano. Em mar-
ço, a presidente irá às reuniões da
Cúpula dos Brics (grupo formado
por Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul), em Durban, na Áfri-
ca do Sul. E em maio, Dilma parti-
cipará das comemorações dos 50
anos da União Africana, em Adis
Abeba, capital da Etiópia.
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