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● Indústria

longe de uma retomada completa

Setores

OSCILAÇÃO

Alimentos
Madeira

BAIXO
CRESCIMENTO

Outros produtos químicos
Metalurgia básica
Borracha e plástico

MELHORA
APÓS
GRANDE
QUEDA

Máq. para escritório e equip. de informática
Outros equipamentos de transporte
Calçados e artigos de couro
Vestuário e acessórios
Máquinas e equipamentos

MELHORA

Farmacêutica
Produtos de metal
Celulose, papel e produtos de papel
Têxtil
Indústria extrativa
Veículos automotores
Mat. eletrônico, aparelhos e equip. de comunicações

ca

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
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mia brasileira este ano. O bom
desempenho do setor garantiria crescimento econômico
mais robusto ante o desaquecimento do setor de serviços.
“As debilidades da indústria
vinham sendo compensadas
nosúltimosanos porumcrescimento do setor de serviços e
um agronegócio mais dinâmico. Ao que parece, esses dois setores, embora não tenham sinal
de retrocesso, não vão reproduzir um quadro de brilhantis-

ex
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tor: o câmbio se desvalorizou, o
governo baixouocusto daenergia e promoveu a desoneração
em alguns ramos industriais.
A Tendências Consultoria
prevê um avanço da produção
industrial de 2%. “No segundo
semestre,a recuperaçãonãodeve continuar na mesma magnitude”, diz Rafael Bacciotti, economista da Tendências.
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Peça-chave. A indústria se tornou peça-chave para a econo-

mo”, afirma Almeida.
Nocomércioexterior, oavanço da indústria compensaria a
cotação mais baixa das commodities no cenário internacional,
ajudando o saldo comercial do
Brasil. De janeiro a julho, o déficit da balança foi de US$ 4,9 bilhões, o pior da história – somente em julho o déficit foi de
US$ 1,9 bilhão.
“Vamos ter de levar a indústria a um papel mais importantenaeconomiabrasileira.OBra-

no máximo, 1,5% para o setor.
Na concorrência, também pesa
o custo da mão de obra, que representa 40% do custo de uma
peça de roupa. “O custo unitário do trabalho subiu no Brasil,
que está um país caro.”
No setor de eletrônicos, a expectativa é que a mexida no
câmbio traga algum resultado.
Os dados da produção industrial do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
compilados pela Associação
Brasileira da Indústria Elétrica
e Eletrônica (Abinee), mostram que a produção física do
setor eletroeletrônico caiu 4,1%
em junho ante maio.
“Aexpectativaéquepossahaverumamelhoranosegundosemestrecombasenessecomportamento do câmbio, ainda que,
no nosso setor, essa questão seja bastante sensível porque somos muito importadores”, afirma 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 Cavalcanti. / L.G.G.
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“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 cenário está bem volátil.” Em junho, por exemplo, a produção
dosetor decalçados e artigos de
couro subiu 6,7%, depois de recuar 6,1% em maio.
Na indústria têxtil e de confecção houve um descompasso
entre produção e venda. Os dados da Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção
(Abit) mostram que a produção
de vestuário recuou 2,35% no
primeiro semestre, mas o varejo subiu4,6%. “Isso mostra uma
penetração forte de produtos
importados”, afirma Aguinaldo
Diniz Filho, presidente da Abit.
“A gente vem lutando para conseguir uma igualdade de produção com o importado.”
Ele estima crescimento de,
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sil não vai ter mais o saldo comercial da soja, do açúcar, do
café, do minério de ferro tão facilmente. 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 produtos industriais para exportar,
euachoquetemosumsérioproblema estratégico de médio e
longo prazos”, afirma o economista da GO Associados.

Anúncio

go

horizonte uma expansão muito
forte.Nocenárioexterno,a economia 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 indústria brasileira que queremos.”
A dificuldade deuma retomadacontundente da indústria assusta porque, nos últimos tempos, foram adotadas medidas
que deveriam beneficiar o se-
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Os entraves da indústria brasileirasãotãoamplosqueasreclamações dos empresários englobam desde a conhecida baixa
competitividade até, mais recentemente, o menor poder de
compra do brasileiro diante da
alta do endividamento e da inflação elevada.
Esses fatores contribuíram
para que o setor calçadista sentisseuma quedana demanda interna,quefoiagravadapelaestabilidade do setor externo. Segundo a Associação Brasileira
dasIndústriasdeCalçados(Abicalçados), 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.
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Câmbio não ajudou a
destravar exportação
Alta do dólar não freou
importados; indústria
reclama da inflação
e da queda do poder de
compra dos brasileiros
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Um forte desempenho
da indústria também
iria garantir um melhor
resultado da balança comercial
– o preço das commodities tende a cair no mercado internacional com a recuperação da economia dos Estados Unidos. Entre
janeiro e julho, a balança comercial brasileira teve déficit de R$
4,9 bilhões.
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A indústria tem papel fundamental na economia
este ano. O setor é considerado peça-chave para um
crescimento robusto do Produto Interno Bruto (PIB) diante
da desaceleração dos serviços –
motor da economia brasileira
nos últimos anos – e da menor
expansão da agropecuária. Neste ano, o mercado reduziu as
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projeções da produção industrial ao mesmo tempo em que
reduziu a aposta do PIB.
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Preocupações
com a indústria

Variação, em %

RUIM

Luiz Guilherme Gerbelli

2 RAZÕES PARA...
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Dados de junho ante maio, com ajuste sazonal

Para analistas, crescimento baixo da indústria, mesmo com medidas de
estímulo do governo, evidenciam as dificuldades que o setor atravessa

A produção industrial deve
continuar crescendo nos próximos meses, embora os economistas alertem que não será nada muito exuberante. O
aumento não será suficiente
para compensar o tombo de
2,6% do setor no ano passado.
“Euacreditoqueseráconsolidada a melhora dos setores que
passam por um ciclo de ajuste
de estoques”, diz Julio Gomes
deAlmeida,ex-secretáriodePolítica Econômica do Ministério
da Fazenda. “Mas a indústria
não acena, por enquanto, com
nada muito brilhante (para o segundo 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
de0,2%.Seaexpectativadaconsultoria se confirmar, a indústria brasileira não terá retornado, 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
crescendodevagarinho”,dizFábio Silveira, economista da GO
Associados. “A gente não vê no
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PRODUÇÃO RATEANDO
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Mesmo com alta,
indústria ainda vai
ficar abaixo de 2012

Economia B3

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B3.

NESTE ANO, MINAS GERAIS,
O ESTADO DO CAFÉ, VAI
RECEBER O MUNDO DO CAFÉ.
Em setembro, Minas Gerais vai promover a Semana
Internacional do Café. Confira as principais atrações:

Semana
Internacional do

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

Reunião de 50 anos da Organização Internacional do Café (OIC)
8º Espaço Café Brasil
• 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

Patrocinador
Diamante :

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

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

Realização:
Ministério das
Relações Exteriores

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

