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Fonte: Fiesp, baseada em dados do Mdic e IBGE

Menos vendas ao exterior
Participação de importações na produção industrial cresce – em %
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Relações externas No primeiro trimestre deste ano, parcela da produção destinada à exportação diminuiu

Importação volta a ganhar mercado no país
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

A participação das exportações
no total da produção da indústria
brasileira perdeu espaço no últi-
mo ano ao mesmo tempo em que
as importações ganharam mus-
culatura. Estudo da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp) com base nos dados do co-
mércio exterior e da produção in-
dustrial brasileira mostra que o
percentual das vendas ao exterior
dos fabricantes instalados no país
caiu 0,8 ponto na comparação en-
tre o primeiro trimestre deste ano
e o mesmo período do ano passa-
do e ficou em 18,2% do total. Em
sentido contrário, o coeficiente de
importação subiu 1,5 ponto per-
centual e atingiu 24,1%.

O aumento da “boca de jacaré”
foi puxado pela queda das ven-

das ao exterior de aeronaves, má-
quinas e equipamentos para a
extração mineral e para a agri-
cultura. Os produtos ligados aos
setores farmacêutico, de couro e
artefatos e equipamentos de
transporte foram os que registra-

ram os maiores aumentos de
participação da importação na
produção, também na compara-
ção entre o primeiro trimestre
deste ano e o de 2012.

O resultado global do coefi-
ciente de exportação da indús-

tria andou junto com a oscilação
cambial. Enquanto o indicador
subiu 1,5 ponto percentual, do
primeiro para o segundo trimes-
tre do ano passado, com a parce-
la da produção doméstica desti-
nado ao exterior passando de
19% para 20,5%, nos dois trimes-
tres seguintes ele quase não se al-
terou: 20,3% e 20,4%. O câmbio,
na mesma progressão trimestral,
se desvalorizou 10,9%, 0,46% e
0,64%. Nos três primeiros meses
deste ano, contudo, o real se valo-
rizou 1,45% frente ao dólar, e caiu
o peso da exportação na produ-
ção doméstica.

A oscilação do real ante a moe-
da norte-americana é um dos
principais motivos para a trajetó-
ria de aumento de importações e
diminuição das exportações, se-
gundo Roberto Giannetti da Fon-
seca, diretor do Departamento de

Relações Internacionais e Comér-
cio Exterior (Derex) da federação.
Outro fator que contribuiu para o
resultado negativo para a indús-
tria, na opinião do diretor, é o au-
mento dos custos com mão de
obra sem o crescimento da pro-
dutividade no período. “Além dis-
so, por causa do câmbio, os pre-
ços internacionais ficaram mais
baratos. Todo produto brasileiro
de mão de obra intensiva ficou
muito comprometido”, diz.

Para Giannetti, os números in-
dicam que está mais favorável
para as empresas apostar no
mercado interno do que mirar o
externo. O dólar, considerado va-
lorizado pela indústria, a concor-
rência com produtos asiáticos e
os custos de produção inibem as
exportações. “Muitas empresas
trabalham com um nível de tole-
rância para apostar em ir ao exte-

rior. Mas não há interesse quan-
do se prevê um prejuízo nessas
operações”, afirma.

Uma medida que ajudaria a re-
verter o quadro seria o aumento
do Reintegra aos exportadores. “O
que não pode é ficar na inércia, co-
mo o governo está. Frangos, celu-
lose e papel, que são muito compe-
titivos, ficaram de fora do Reinte-
gra, por exemplo. Com mais incen-
tivos, eles renderiam mais ao co-
mércio exterior brasileiro”, defen-
de o diretor da Fiesp.

A progressão das importações
e o recuo das exportações vêm
sendo registrado desde o primei-
ro trimestre de 2010, pelo me-
nos. A última vez em que essa re-
lação foi inversa foi no período
pré-crise. No início de 2007, as
exportações representavam
21,1% da produção industrial e as
importações, 17,8%.

Setor privado do México vê chances para acordo com Brasil
Roberto Morales e Sergio Leo
El Economista* e Brasília

As maiores empresas que
atuam no comércio exterior en-
tre México e Brasil apoiam o re-
lançamento das negociações de
um Tratado de Livre Comércio
(TLC) bilateral, assunto que vol-
tou a fazer parte da agenda dos
governos dos dois países. O mi-
nistro das Relações Exteriores do
México, José Antonio Meade, vi-
sita nesta semana o Brasil, onde
se reunirá com o ministro brasi-
leiro da mesma área, Antonio

Na “f e s t a” de Azevêdo, estudos
reestimam ganhos com Doha
Assis Moreira
De Genebra

A aprovação formal de Roberto
Azevêdo como futuro diretor-ge-
ral da Organização Mundial do
Comércio (OMC) terminou em
caipirinha ontem, depois de uma
sessão festiva pouco comum no
ambiente formal de Genebra.
Diante dos 159 países membros e
sob aplausos, Azevêdo compro-
meteu-se a trabalhar com “deter -
minação firme e inabalável” com
todos os países, para restaurar o
papel da OMC e a “preeminência
que merece e deve ter”.

“A OMC passa por um momen-
to crítico e não temos tempo a
perder ”, completou ele, em alu-
são a um pacote de liberalização
para a conferência ministerial de
Bali (Indonésia), em dezembro,
algo que não será fácil diante das
persistentes divergências entre
os países. Em seguida, 54 delega-
ções, incluindo o Irã como obser-
vador, fizeram discursos com
elogios e promessas de coopera-
ção para reativar essa instituição
chave da governança global.

Uma das intervenções mais co-
mentadas foi a do embaixador
dos Estados Unidos, Michael Pun-

ke, misturando um toque mais
pessoal e sinal de confiança no fu-
turo diretor. Ele contou que logo
que chegou a Genebra participou
de algumas reuniões com Azevê-
do e ficou muito impressionado
com a maneira de atuar do em-
baixador brasileiro. Punke acres-
centou que pouco depois recebeu
um e-mail de Azevêdo, cujo ende-
reço termina com azevedo2. “Aí
eu indaguei: se esse é o azevedo2,
como será o azevedo1?”

A aprovação de Azevêdo na
OMC coincidiu com a divulga-
ção, pela Agência das Nações
Unidas para o Comércio e o De-
senvolvimento (Unctad) e pela
Organização Internacional do
Trabalho (OIT), de um estudo
que reduz fortemente o poten-
cial ganho com a Rodada Doha.

Até agora, vários estudos men-
cionavam ganhos de mais de uma
centena de bilhões de dólares. Se-
gundo estimativa de 2007 do Cen-
tre for Economic Policy Research
(Cepr), de Londres, somente o Bra-
sil poderia aumentar as exporta-
ções agrícolas em US$ 12 bilhões
para a Europa e Estados Unidos.

A Unctad e OIT, porém, esti-
mam para toda a América Latina
ganhos entre US$ 1,2 bilhão e

US$ 1,8 bilhão. Globalmente, o
ganho seria de no máximo
US$ 31 bilhões. Os maiores bene-
fícios viriam com redução das ta-
rifas de importação agrícola. As
duas agências dizem que suas ci-
fras bastante modestas têm a ver
com seu modelo de pesquisa, di-
ferente de outros.

Financiado pela União Euro-
peia, o estudo conclui que a libera-
lização agrícola unilateral tende a
reduzir o emprego no setor. E que
abertura multilateral beneficiará
basicamente os exportadores mais
competitivos, como Brasil e Argen-
tina. Na OMC, em todo caso, o sen-
timento é de que o momento é de
esforço coletivo para preservar o
próprio sistema multilateral,
ameaçado de todos os lados por
novos acordos regionais ou bilate-
rais, propagação de regras distin-
tas e podendo elevar o custo das
transações comerciais para parcei-
ros que estão de fora.

Na sexta-feira, em Brasília,
Azevêdo vai agradecer o apoio à
sua campanha e discutir com au-
toridades sobre o futuro das ne-
gociações de Doha e do próprio
sistema multilateral. Na volta a
Genebra, o futuro diretor da
OMC começará a cuidar da esco-

OMC

Roberto Azevêdo é cumprimentado pelo atual diretor-geral da OMC, Pascal Lamy: brasileiro diz que “não há tempo a perder”

Uso de software pirata cai, mas ainda é alto
Maíra Magro
De Brasília

Um aumento de 1% no uso de
software licenciado no Brasil in-
jetaria US$ 743 milhões na eco-
nomia nacional, segundo a pes-
quisa mais recente da BSA — The
Software Alliance, uma associa-
ção internacional de fabricantes
de software que atua no comba-
te à pirataria.

O estudo “O impacto econômi-
co do software devidamente licen-
c i a d o” mediu as consequências do
aumento no uso legal desses pro-
gramas por empresas e indiví-
duos. “A conclusão é que há um
benefício econômico real para en-
corajar o uso de software legal. To-
dos os lados ganham, o governo, o
país e as empresas de software”,
diz a vice-presidente da BSA, Jodie
Kelley, em visita ao Brasil para par-

ticipar de evento em Brasília com
políticos e representantes da in-
dústria. A BSA reúne grandes fa-
bricantes de software, entre elas
Apple, Adobe e Microsoft.

O estudo, feito em 95 países,
conclui que o software legal traz
um estímulo econômico maior
que o pirateado. Um aumento de
1% no uso de softwares licencia-
dos no mundo inteiro traria um
retorno global de US$ 73 bilhões,
diz a pesquisa. Um crescimento
equivalente no uso de software
pirata, por sua vez, adicionaria
menos de um terço — US$ 20 bi-
lhões — à economia global.

O resultado é atribuído a uma
cadeia que envolve ganho de
produtividade das empresas, pe-
la diminuição de vírus e defeitos
relacionados aos softwares pira-
tas, aumento na segurança e na
obtenção de atualizações, além

do auxílio técnico dos fabrican-
tes, e o incentivo a um “ecossiste -
m a” relacionado ao mercado da
tecnologia da informação, in-
cluindo revendedores, funcioná-
rios e a arrecadação de impostos.

No Brasil, 53% dos softwares
usados são piratas, segundo a BSA.
Embora o número seja alto, o per-
centual caiu bastante desde 2005,
quando atingia 64%. A média
mundial é de 46%. No ano passado,
a BSA enviou 2.408 notificações
para empresas depois de receber
denúncias de uso de software pira-
tas. Em 325 casos, foram movidas
ações judiciais, que podem resul-
tar em multa de até 3 mil vezes o
valor do software irregular encon-
trado. A maioria dos casos, porém,
termina em acordo.

Ontem, o Ministério da Justiça
lançou o 3o Plano Nacional de
Combate à Pirataria, cujas metas

incluem criar uma “r a d i o g r a f i a”
do setor e um portal na internet
com dados sobre o assunto. “Hoje
não temos um diagnóstico com-
pleto da pirataria no Brasil”, reco-
nhece o secretário de Reforma do
Judiciário, Flávio Caetano, que pre-
side o Conselho Nacional de Com-
bate à Pirataria e Delitos contra a
Propriedade Intelectual (CNCP).

De acordo com ele, o principal
problema para combater a pira-
taria é o preço dos produtos: o
original é oito vezes mais caro,
em geral. “Temos que conscienti-
zar o consumidor que há um cri-
me organizado por trás disso”,
diz. No ano passado, a Polícia Fe-
deral apreendeu 225 mil CDs pi-
ratas, 81,6 mil equipamentos de
informática, além de 672 mil me-
dicamentos, 91,7 mil litros de be-
bida e 3,13 milhões de pacotes de
cigarros falsificados.

Indústria de São Paulo
cria menos vagas em abril
De São Paulo

O nível de emprego na indús-
tria de transformação paulista
subiu 1,02% em abril ante março,
na série sem ajuste sazonal, se-
gundo pesquisa divulgada on-
tem pela Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo
(Fiesp). Esse resultado representa
a criação de 26.500 vagas em re-
lação ao mês anterior.

Feitos os ajustes sazonais, o
emprego caiu 0,40%, em abril
ante março. No acumulado do
ano, o indicador registrou au-
mento de 2,34%, com a geração
de 60 mil vagas. Na comparação
com igual mês do ano passado,
o emprego diminuiu 0,46%, o
que representa o fechamento de
12 mil vagas.

Dentre os 22 setores analisa-
dos da indústria paulista, 13 con-
trataram, seis demitiram, e três
mantiveram seu nível de empre-
go no mês passado. Os segmen-
tos industriais que mais amplia-
ram o emprego foram o de pro-
dutos alimentícios, petróleo e
biocombustíveis e bebidas. Os
que mais demitiram foram equi-
pamentos de informáticos, pro-
dutos eletrônicos e óticos, mó-
veis e máquinas e equipamentos.

Na grande São Paulo, o empre-
go na indústria caiu 0,03% sobre
março, sem ajuste, e no interior
do Estado houve aumento de
1,55%, também sem ajuste sazo-
nal. Das 36 diretorias regionais,
23 demitiram, seis contrataram e
sete mantiveram estável o nível
do emprego industrial. (RP)

lha de seus quatro diretores-ad-
juntos. Pela repartição geográfi-
ca, o mais provável é que os Esta-
dos Unidos, a União Europeia, a
China e a África terão um posto.

No caso da China, a surpresa é
se não obtiver o posto pela Ásia.
O consenso em Genebra é de que
Pequim teria um cargo de dire-
tor-adjunto desta vez também se
o vitorioso tivesse sido o mexica-
no Hermínio Blanco, ainda mais
que a Índia ficou os últimos oito

anos representando a Ásia.
O segundo nome na assessoria

internacional do Palácio do Pla-
nalto, Guilherme Patriota, diplo-
mata e irmão do ministro de Rela-
ções Exteriores, Antônio Patriota, é
o mais cotado — e praticamente o
único mencionado, até agora —
para ocupar a representação do
Brasil na Organização Mundial do
Comércio (OMC), com a saída de
Azevêdo para dirigir a instituição.
Como o assunto ainda não foi leva-

do à presidente Dilma Rousseff,
porém, tanto o ministério de Rela-
ções Exteriores quanto os próprios
assessores de Dilma afirmam não
haver definição sobre a sucessão.

Avalia-se no governo que o su-
cessor de Azevedo terá muito tra-
balho em um espaço curto de
tempo, já que terá de comandar a
atuação do Brasil na conferência
ministerial da OMC em Bali, em
dezembro, na Indonésia. (Cola -
borou Sergio Leo, de Brasília)

Patriota, tendo a abertura co-
mercial bilateral como um dos
temas em discussão.

“Os níveis de resistência para
pactuar um Tratado de Livre Co-
mércio diminuíram impressio-
nantemente; acredito que seja
possível avançar de uma forma
a d e q u a d a”, disse Marco Ramírez,
gerente comercial da Câmara
México-Brasil. A iniciativa é
apoiada por empresas brasileiras
como a Pe t r o b r a s , a petroquími-
ca Braskem e a fabricante de mo-
tores We g . Do lado mexicano, en-
tre os nomes favoráveis estão a

B i m b o, América Móvil, Fe m s a ,
Mabe, Rotoplas e Cinépolis.

A Secretaria de Economia do
México informou que foi criado
um grupo de Alto Nível Empresa-
rial, que analisará áreas de opor-
tunidade para os dois países, de
forma que, caso haja interesse,
seja possível avançar em direção
a uma maior integração. “É preci-
so voltar a fazer análises das eco-
nomias dos dois países, que pas-
saram por mudanças, e prognós-
ticos sobre os próximos anos,
não é uma coisa rápida”, disse Ra-
fael Nava, diretor de relações go-

vernamentais da Mabe.
O governo brasileiro tem inte-

resse em um acordo com o Méxi-
co, mas, segundo informações
dos ministérios das Relações Ex-
teriores e do Desenvolvimento,
esse acordo não está entre as
prioridades. A prioridade é
União Europeia e o lançamento
das negociações com o Canadá.
Há ceticismo no governo brasi-
leiro em relação ao real interesse
dos empresários mexicanos em
engajar-se nesse tipo de acordo,
embora haja, do ponto de vista
da Confederação Nacional da In-

dústria (CNI), no Brasil, grande
interesse em ampliar o atual
acordo, hoje limitado a produ-
tos automotivos e quase rompi-
do por Dilma.

As discussões para um Acordo
Estratégico de Integração Econô-
mica foram iniciadas ainda no
governo Luiz Inácio Lula da Silva,
mas o desinteresse por parte do
setor privado mexicano esfriou
as conversas, que ficaram ainda
mais difíceis com a decisão do
governo brasileiro de renegociar
o acordo automobilístico, fixan-
do cotas para a importação de

carros do México.
Os mexicanos estavam con-

centrados em buscar um au-
mento das cotas com o Brasil,
mas durante o encontro entre
Dilma e Enrique Peña Nieto, pre-
sidente mexicano, no começo
do ano, a ideia de avançar nas
negociações comerciais não che-
gou a avançar. Os dois presiden-
tes preferiram tratar de uma fu-
tura aliança entre Petrobras e
Pemex, para ação internacional
conjunta. (*El Economista faz
parte da Rede Iberoamericana de
Imprensa Econômica/Ripe)
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