
Qualidade e aumento de eficiência 
 
Embora o ritmo de crescimento da indústria tenha diminuído de 2004 para 2005, a participação 
do setor no Produto Interno Bruto (PIB) cresceu, chegando a 40%. Respondeu por R$ 690,6 
bilhões do total de R$ 1,9 trilhão registra do no ano passado. 
 
Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de dezembro, a 
produção industrial registrou um crescimento de 3,1% ao longo de 2005, ante 8,3% em 2004. Um 
avanço maior, segundo analistas, não acontece em razão de fatores como a política monetária - 
pois juros altos inibem a demanda por crédito para novos investimentos - e a valorização do real 
diante do dólar - com impacto sobre as exportações. 
 
Apesar das dificuldades, os produtos brasileiros estão avançando tanto no gosto de quem mora 
por aqui como em outros países. As peças Made in Brazil ampliam sua presença no mercado 
internacional, refletindo os esforços de aprimoramento das indústrias. 
 
Prova de que o mercado internacional tem cada vez mais importância para a indústria nacional 
são os dados do IBGE: o peso das exportações no faturamento das empresas brasileiras quase 
dobrou entre 1996 e 2004, passando de 10,8% para 20,4%. No mesmo intervalo, o número de 
empresas exportadoras chegou a 11,3 mil, ante 8,4 mil em 1996. 
 
Aeronáutica 
 
A ligação do brasileiro com a aviação está completando cem anos. Foi em 1906 que Santos 
Dumont fez o 14-Bis decolar no Campo de Bagatelle, em Paris. Um século depois, o brasileiro 
Marcos Pontes foi ao espaço. 
 
Mas não é apenas de feitos históricos que vive o setor aeroespacial brasileiro. Nessa área, o País 
conta com a principal indústria do Hemisfério Sul. De acordo com o presidente da Associação das 
Indústrias Aero espaciais do Brasil (Aiab) - entidade que congrega 40 empresas -, Walter Batels, o 
faturamento do setor atingiu US$ 4,2 bilhões em 2005, sendo 90% de exportações. Os principais 
produtos brasileiros são aviões comerciais e serviços de manutenção e revisão, especialmente de 
motores. O número de empregos no setor chega a 22 mil. 
 
Certamente, a grande estrela do setor é a Embraer, fundada em 1969 como estatal e privatizada 
em 1994. Mantém mais de 17 mil funcionários. Quarta maior fabricante de aeronaves comerciais 
do mundo, os pedidos em carteira alcançaram US$ 10,4 bilhões em ordens firmes, em 2005, ano 
em que entregou 141 aeronaves. Desde que começou a operar, já produziu cerca de 3,6 mil 
aviões, que hoje operam em 58 países. 
 
Calçados 
 
Pessoas de mais de uma centena de países têm o Brasil aos seus pés. Hoje o País é o terceiro 
principal produtor mundial do produto. Grande parte das indústrias do setor ainda concentra-se 
no Rio Grande Sul, onde está o maior cluster de calçados do mundo, na região do Vale dos Sinos.  
 
Ele abrange 26 municípios e concentra em torno de 60% da indústria de componentes e 80% da 
indústria brasileira de máquinas para couros e calçados, além das maiores empresas do País. 
 
Mas há crescimento em outros estados, destacando-se os pólos de Jaú, Franca e Birigui (no 
Estado de São Paulo) e nos estados emergentes do Ceará e Bahia. Há também ampliação na 
produção de calçados em Santa Catarina e Minas Gerais. O parque calçadista nacional reúne 8,4 
mil indústrias, que empregam 313 mil trabalhadores e produzem aproximadamente 725 milhões 
de pares por ano, dos quais 190 milhões são exportados, sendo que os Estados Unidos são os 
principais compradores, consumindo 50% desse total. 



Celulose e Papel 
 
Dentre as vantagens competitivas brasileiras para a produção de celulose e papel, destaca-se a 
produtividade florestal, reforçada pela vasta extensão territorial e pelo clima, permitindo que o 
eucalipto e o pinus cresçam mais rápido do que no Hemisfério Norte. 
  
Esses fatores somam-se aos investimentos feitos pela indústria nos últimos anos para aprimorar a 
tecnologia dos processos e produtos de maior valor agregado. Promoveram também a melhoria 
ambiental e a racionalização industrial, alcançando padrões de qualidade, produtividade e respeito 
ambiental exigidos internacionalmente. De acordo com a Associação Brasileira de Celulose e Papel 
(Bracelpa), no País há uma área plantada de 1,7 milhão de hectares, sendo que 75% são 
ocupados por eucaliptos, 24% por pinus e 1 % por outras variedades. 
 
A produção de 10,1 milhões de toneladas de celulose em 2005 coloca o Brasil no sétimo lugar no 
ranking mundial de celulose de todos os tipos e em primeiro lugar no de celulose de fibra curta de 
mercado. No mesmo ano foram produzidas 8,6 milhões de toneladas de papel. Nos últimos dez 
anos, o setor investiu US$ 12 milhões na ampliação da capacidade produtiva. 
 
Petroquímica 
 
Presente no dia-a-dia do brasileiro, os produtos da indústria  química e petroquímica-
medicamentos, plásticos, borrachas, tintas, vernizes, etc. - representaram, em 2004,4% do PIB 
nacional e 12% do PIB da indústria de transformação. De acordo com a Associação Brasileira da 
Indústria Química (Abiquim), as indústrias químicas nacionais registraram, em 2005, um 
faturamento líquido de R$ 169,3 bilhões em 2005. Se em reais isso representa uma redução em 
comparação com o ano anterior, em dólares configura acréscimo de 15,4%, atingindo a cifra de 
US$ 69,5 bilhões. 
 
O setor começou a se desenvolver no País na década de 1960, incentivado pelo governo federal, e 
originou três pólos petroquímicos no País: na região de Capuava, em São Paulo, em Camaçari, na 
Bahia, e em Triunfo, no Rio Grande do Sul. 
 
No ano passado, foi inaugurado o Pólo de Gás-Químico Rio Polímeros (Riopol), em Duque de 
Caxias, no Rio de Janeiro, o primeiro no Brasil a ter energia à base de gás natural e o maior 
complexo gás-químico integrado da América Latina. Em junho deste ano foi lançada a pedra 
fundamental do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, em Itabaraí, que produzirá materiais 
atualmente importados pelo País, proporcionando uma economia estimada em US$ 2 bilhões ao 
Brasil. O complexo deve começar afuncionarem2012. 
 
Automóveis 
 
A indústria automobilística brasileira celebrou seus 50 anos de Brasil no mês de junho. E 2005 deu 
a ela motivos para comemorar, já que registrou resultados expressivos e figura entre os 
segmentos nacionais que mais cresceram no ano. 
 
A produção totalizou 2,4 milhões de veículos, ou 10,7% mais do que em 2004, as vendas 
somaram 1,71 milhão de unidades para o mercado interno (acréscimo de 8,6% na comparação 
com 2004) e as exportações de veículos e máquinas agrícolas atingiram o equivalente a US$ 
11,187 bilhões (avanço de 33,6%). 
 
O setor emprega 106 mil pessoas, segundo o Anuário Estatístico 2005 da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). De acordo com a mesma publicação, em 2003 o 
Brasil já era o 10° maior fabricante de veículos do planeta. 
 



Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 30 jun. 2006, Especial Brasil Ilhas de Excelência, 
p. 6. 


