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1.A indústria tem papel fun-
damental na economia
este ano. O setor é consi-

derado peça-chave para um
crescimento robusto do Produ-
to Interno Bruto (PIB) diante
da desaceleração dos serviços –
motor da economia brasileira
nos últimos anos – e da menor
expansão da agropecuária. Nes-
te ano, o mercado reduziu as

projeções da produção indus-
trial ao mesmo tempo em que
reduziu a aposta do PIB.

2.Um forte desempenho
da indústria também
iria garantir um melhor

resultado da balança comercial
– o preço das commodities ten-
de a cair no mercado internacio-
nal com a recuperação da econo-
mia dos Estados Unidos. Entre
janeiro e julho, a balança comer-
cial brasileira teve déficit de R$
4,9 bilhões.

Câmbio não ajudou a
destravar exportação

2 RAZÕES PARA...

Mesmo com alta,
indústria ainda vai
ficar abaixo de 2012
Para analistas, crescimento baixo da indústria, mesmo com medidas de
estímulo do governo, evidenciam as dificuldades que o setor atravessa

Os entraves da indústria brasi-
leira são tão amplos que as recla-
mações dos empresários englo-
bam desde a conhecida baixa
competitividade até, mais re-
centemente, o menor poder de
compra do brasileiro diante da
alta do endividamento e da in-
flação elevada.

Esses fatores contribuíram
para que o setor calçadista sen-
tisse uma queda na demanda in-
terna, que foi agravada pela esta-
bilidade do setor externo. Se-
gundo a Associação Brasileira
das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados), entre janeiro e julho
o volume exportado em dólar
foi apenas 2,6% superior ao do
mesmo período do ano passado
– cresceu de R$ 443,9 milhões
para R$ 455,4 milhões.

“Esse movimento de dólar
ainda não produziu o efeito que
se pode esperar”, afirma Heitor
Klein, presidente executivo da
Abicalçados. Até sexta-feira, a
desvalorização do real era de
11,44%. “E não se tem ideia do
que pode acontecer no resto do
segundo semestre, porque o ce-
nário está bem volátil.” Em ju-
nho, por exemplo, a produção
do setor de calçados e artigos de
couro subiu 6,7%, depois de re-
cuar 6,1% em maio.

Na indústria têxtil e de con-
fecção houve um descompasso
entre produção e venda. Os da-
dos da Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção
(Abit) mostram que a produção
de vestuário recuou 2,35% no
primeiro semestre, mas o vare-
jo subiu 4,6%. “Isso mostra uma
penetração forte de produtos
importados”, afirma Aguinaldo
Diniz Filho, presidente da Abit.
“A gente vem lutando para con-
seguir uma igualdade de produ-
ção com o importado.”

Ele estima crescimento de,

no máximo, 1,5% para o setor.
Na concorrência, também pesa
o custo da mão de obra, que re-
presenta 40% do custo de uma
peça de roupa. “O custo unitá-
rio do trabalho subiu no Brasil,
que está um país caro.”

No setor de eletrônicos, a ex-
pectativa é que a mexida no
câmbio traga algum resultado.
Os dados da produção indus-
trial do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
compilados pela Associação
Brasileira da Indústria Elétrica
e Eletrônica (Abinee), mos-
tram que a produção física do
setor eletroeletrônico caiu 4,1%
em junho ante maio.

“A expectativa é que possa ha-
ver uma melhora no segundo se-
mestre com base nesse compor-
tamento do câmbio, ainda que,
no nosso setor, essa questão se-
ja bastante sensível porque so-
mos muito importadores”, afir-
ma Carlos Cavalcanti, assessor
de economia da Abinee.

“A desvalorização tem um
custo para as empresas que não
pode ser ignorado. Mas a gente
tem a percepção de que, com o
câmbio batendo a R$ 2,30, isso
gere estímulos e compense as
desvantagens que o setor sofre
com a importação”, diz Caval-
canti. / L.G.G.

Preocupações
com a indústria

Alta do dólar não freou
importados; indústria
reclama da inflação
e da queda do poder de
compra dos brasileiros

● Indústria longe de uma retomada completa
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Mobiliário

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Minerais não metálicos

Bebidas

Edição, impressão e reprodução de gravações

Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza

Equip. de instrumentação médico-hospitalar, ópticos e outros

Refino de petróleo e álcool

Alimentos

Madeira

Outros produtos químicos

Metalurgia básica

Borracha e plástico

Máq. para escritório e equip. de informática

Outros equipamentos de transporte

Calçados e artigos de couro

Vestuário e acessórios

Máquinas e equipamentos

Farmacêutica

Produtos de metal

Celulose, papel e produtos de papel 

Têxtil

Indústria extrativa 

Veículos automotores 

Mat. eletrônico, aparelhos e equip. de comunicações 
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Semana
Internacional do

NESTE ANO, MINAS GERAIS,
O ESTADO DO CAFÉ, VAI 
RECEBER O MUNDO DO CAFÉ.

De 9 a 13 de setembro
Expominas - Belo Horizonte – Minas Gerais

www.semanainternacionaldocafe.com.br

• Exposição de equipamentos, produtos e serviços

• Rodada de Negócios & Coffee of The Year 2013

• IV Conferência Internacional de Cafés Arábicas Naturais

• Pré-seleção do Cup of Excellence

• Seminário DNA Café 2013 e muito mais

   Reunião de 50 anos da Organização Internacional do Café (OIC)

   8º Espaço Café Brasil

Em setembro, Minas Gerais vai promover a Semana 

Internacional do Café. Confira as principais atrações:

Faça como toda a cadeia produtiva 
do café e marque já a sua presença.

Comercial:
www.espacocafebrasil.com.br
+ 55 11 3586-2233

Luiz Guilherme Gerbelli

A produção industrial deve
continuar crescendo nos pró-
ximos meses, embora os eco-
nomistas alertem que não se-
rá nada muito exuberante. O
aumento não será suficiente
para compensar o tombo de
2,6% do setor no ano passado.

“Eu acredito que será consoli-
dada a melhora dos setores que
passam por um ciclo de ajuste
de estoques”, diz Julio Gomes
de Almeida, ex-secretário de Po-
lítica Econômica do Ministério
da Fazenda. “Mas a indústria
não acena, por enquanto, com
nada muito brilhante (para o se-
gundo semestre)”, afirma.

A GO Associados prevê um
avanço da produção industrial
de 1,5% este ano – em 12 meses
encerrados em junho, a alta foi
de 0,2%. Se a expectativa da con-
sultoria se confirmar, a indús-
tria brasileira não terá retorna-
do, no fim do ano, nem ao nível
de 2010. Isso só ocorreria em
2014, quando a expectativa de
expansão é de 2,5%.

“A indústria vai continuar
crescendo devagarinho”, diz Fá-
bio Silveira, economista da GO
Associados. “A gente não vê no

horizonte uma expansão muito
forte. No cenário externo, a eco-
nomia mundial cresce pouco e,
no ambiente interno, tem um
varejo que vai perdendo força.
É o momento de se fazer uma
grande reflexão sobre qual a in-
dústria brasileira que quere-
mos.”

A dificuldade de uma retoma-
da contundente da indústria as-
susta porque, nos últimos tem-
pos, foram adotadas medidas
que deveriam beneficiar o se-

tor: o câmbio se desvalorizou, o
governo baixou o custo da ener-
gia e promoveu a desoneração
em alguns ramos industriais.

A Tendências Consultoria
prevê um avanço da produção
industrial de 2%. “No segundo
semestre, a recuperação não de-
ve continuar na mesma magni-
tude”, diz Rafael Bacciotti, eco-
nomista da Tendências.

Peça-chave. A indústria se tor-
nou peça-chave para a econo-

mia brasileira este ano. O bom
desempenho do setor garanti-
ria crescimento econômico
mais robusto ante o desaqueci-
mento do setor de serviços.

“As debilidades da indústria
vinham sendo compensadas
nos últimos anos por um cresci-
mento do setor de serviços e
um agronegócio mais dinâmi-
co. Ao que parece, esses dois se-
tores, embora não tenham sinal
de retrocesso, não vão reprodu-
zir um quadro de brilhantis-

mo”, afirma Almeida.
No comércio exterior, o avan-

ço da indústria compensaria a
cotação mais baixa das commo-
dities no cenário internacional,
ajudando o saldo comercial do
Brasil. De janeiro a julho, o défi-
cit da balança foi de US$ 4,9 bi-
lhões, o pior da história – so-
mente em julho o déficit foi de
US$ 1,9 bilhão.

“Vamos ter de levar a indús-
tria a um papel mais importan-
te na economia brasileira. O Bra-

sil não vai ter mais o saldo co-
mercial da soja, do açúcar, do
café, do minério de ferro tão fa-
cilmente. Essa bonança ficou
para trás”, afirma Silveira.

“À medida que o dólar vai se
fortalecendo, a tendência é que
os preços das commodities
caiam. E, se não temos produ-
tos industriais para exportar,
eu acho que temos um sério pro-
blema estratégico de médio e
longo prazos”, afirma o econo-
mista da GO Associados.
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