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Indústria e comércio devem ter 12% mais vagas no Amazonas em 2011 
 

Expectativa é de efetivação de cerca de 80% dos 

trabalhadores temporários. 

Manaus - O comércio e a indústria estão projetando 

uma evolução de até 12% na geração de empregos durante 

o primeiro semestre de 2011 no Amazonas. Nas fábricas do 

Polo Industrial de Manaus (PIM), o crescimento deve ser 

estimulado pela efetivação de cerca de 7 mil trabalhadores 

contratados em regime temporário no final do ano passado, 

segundo a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas 

(Fieam). 

“No momento, as indústrias continuam praticamente no 

mesmo ritmo do final do ano. Por conta disso existe a 

possibilidade de efetivação de cerca de 80% dos 

trabalhadores temporários”, afirmou o vice-presidente da 

Fieam, Wilson Périco. 

Além dessas contratações, o setor industrial só deverá 

abrir outros postos a partir de março, quando a política 

econômica dos governos federal e estadual estiver 

completamente clara para o mercado. É o que acredita o 

presidente da Fieam, Antônio Carlos Silva. “Depois de março, 

teremos uma luz melhor com relação ao CAS (Conselho de 

Administração da Suframa) e também quanto às novas 

propostas do ministro Fernando PIMentel (do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), que, 

acredito, terá uma gestão diferente da do ex-ministro Miguel 

Jorge”, disse. 

Segundo Silva, a perspectiva é de que o mercado de 

trabalho na indústria local cresça 12% no primeiro semestre. 

O número de novas vagas ainda não foi estimado na 

totalidade pelo setor. 

Mesmo com expectativas positivas para o setor 

industrial, a classe acredita que o Governo Federal precisa 

olhar com mais atenção para pontos que podem prejudicar o 

desempenho da indústria, como a concorrência com os 

produtos importados. 

De acordo com  Périco, o Governo Federal deve elevar 

a tributação dos produtos importados cujos similares sejam 

produzidos no País, combater o dumping e o subfaturamento. 

“Os produtos importados estão invadindo o mercado 

brasileiro colocando em risco os investimentos feitos no País. 

Isso precisa ser combatido. Outro ponto é a deficiência da 

infraestrutura, o que inclui energia, comunicação de voz e 

dados e a logística de portos e aeroportos”. 

No comércio, as perspectivas também são otimistas. O 

ex-presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas 

de Manaus (FCDL) Ezra Benzion acredita que o emprego no 

setor deverá crescer entre 10% e 12% em relação ao ano 

passado. 

Projeção da Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego (SRTE) estima a abertura de 30 mil novos empregos 

com carteira assinada, resultado de  novos investimentos no 

Estado. 
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Consumo cresceu 76%, mas produção não acompanhou 

e subiu apenas 40% 

São Paulo. A indústria brasileira perde espaço em ritmo 

acelerado para produtos importados nos setores mais 

dinâmicos da economia nacional. Nos últimos seis anos, quase 

triplicou a importação de produtos do chamado grupo de 

média-alta tecnologia, que inclui de veículos automotores e 

outros equipamentos de transporte a eletroeletrônicos, 

máquinas e equipamentos. 

Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria 

de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), entregue há cerca de 

duas semanas ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, mostra que o consumo desses itens deu um 

salto de 76% entre 2004 e 2010, mas a produção local 

cresceu só 40%. E a diferença foi suprida por importações, 

cujo crescimento atingiu 177% nos seis anos. 

A situação é agravada pelo desempenho no grupo de 

produtos de alta tecnologia, que em boa parte já é dominado 

pelos importados. No entanto, o diagnóstico acaba sendo 

dificultado pelos produtos de menor intensidade tecnológica, 

cujo quadro ainda favorável puxa para baixo a média da 

participação de importados no consumo global de 

industrializados. ''Todo mundo fala que a indústria está indo 

bem, mas precisa ver de qual indústria se está falando'', diz o 

presidente da Abimaq, Luiz Aubert Neto. 

O real valorizado encarece as exportações e torna as 

importações mais baratas. Com os custos da produção 

pressionados para cima pela carga tributária, logística, 

energia e mão de obra, entre outros fatores que compõem o 

chamado custo Brasil, as empresas alegam não ter como 

competir com os importados. 

Para manter parte do mercado, os fabricantes locais 

importam componentes e até produtos totalmente fabricados 

no exterior. ''Os setores de média-alta e alta tecnologia estão 

sendo desindustrializados'', afirma o diretor do Departamento 

de Competitividade, Economia e Estatística da Abimaq, Mário 

Bernardini, responsável pelo estudo. 

Ainda resiste Nos setores básicos, ''invasão'' é menor 

São Paulo. Nos setores considerados de baixa 

tecnologia, que incluem os segmentos mais intensivos em mão 

de obra, como alimentos e bebidas, calçados, têxtil e 

vestuário, na média, a participação de importados no 

consumo passou de 3% em 2004, para 5,8% no ano passado. 

É pouco se comparado com a evolução no grupo de média-

alta tecnologia, em que os estrangeiros dobraram a sua fatia, 

de 14,9% para 30,6% do total. 

No grupo de média-baixa intensidade 

tecnológica,entre os quais estão produtos de metal, metalurgia 

básica, borracha e plástico. Em seis anos, a parcela dos 

importados no consumo cresceu de 7,1% para 16,9%. 

Mas nada se compara aos produtos de alta tecnologia, 

como químicos, material eletrônico e equipamentos médico-

hospitalar e de comunicação, em que a fatia dos estrangeiros 

chegou a 36,9%, ante 24,6% em 2004. 

A importação de equipamento médico-hospitalar 

cresceu 268% e hoje responde por 65,5% do consumo 

brasileiro. 

Para o diretor do Departamento de Competitividade, 

Economia e Estatística da Abimaq, Mário Bernardini, a 

situação é dramática porque a perda de competitividade faz 

com que as empresas deixem de ganhar dinheiro, pois têm de 

baixar seus preços para competir com os importados. 

''Baixando o lucro, ela não terá dinheiro para investir e 

vai ter de importar ou fechar as porta'', frisa. 

Nove vezes maior 

Compras sobem mais que o PIB industrial 

São Paulo. A importação cresce num ritmo novevezes 

maior que o do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria 

nacional. Enquanto o PIB industrial aumentou 36% entre 2004 

e 2010, a importação de produtos industrializados subiu 

121,4%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos (Abimaq). 

Em seis anos, a exportação de industrializados recuou 

4,8%. ''Quando se nota ao longo do tempo que a importação 

cresce e a exportação cai, significa perda de 

competitividade', diz o diretor da Abimaq, Mário Bernardini. 
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São muitos os exemplos de empresas que pagam alto 

pela conta desse processo. A Paletrans é praticamente o 

último fabricante que restou no mercado brasileiro de 

transpalet manual, um equipamento hidráulico para 

movimentação de mercadorias em supermercados. Outras dez 

empresas que atuavam no segmento jogaram a toalha nos 

últimos seis anos depois de serem nocauteadas pelo preço 

baixo dos produtos estrangeiros. 

A empresa já foi líder de vendas em países latinos 

como Argentina e Venezuela. Em 2003, exportava 30% de 

sua produção. Hoje, exporta 0,2%. 

A Polimold, que fabrica porta-moldes para indústria de 

ferramentaria em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, 

sente isso na pele. Em menos de quatro anos, as vendas 

externas da empresa caíram pela metade. 
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Destino da primeira viagem da presidente Dilma 

Rousseff ao Exterior, o país de Cristina Kirchner esbanja 

crescimento, mas sofre com a disparada da inflação. Empresas 

brasileiras como JBS, Itaú e Votorantim já enviam seus dólares 

''Trabalho não falta. Se eu perder o emprego, consigo 

outro em um mês", dizia o técnico de som Mario Miranda, 

enquanto fazia compras com a mulher, Claudia Ybarra, e os 

dois filhos pequenos, Bianca e Mario, num supermercado no 

bairro de classe média de San Cristóbal, em Buenos Aires, na 

terça-feira 25. 

Mas o carrinho mesmo estava quase vazio. Assustado 

com a alta de preços dos produtos básicos, o casal procura 

diariamente promoções. Tenta fugir dos altos preços da carne 

e do frango, principais vilões da inflação no país, calculada 

em até 26% no ano passado pelos institutos independentes, 

mais que o dobro dos 10% estimados pelo desacreditado 

instituto oficial Indec. A perspectiva é de que a taxa continue 

subindo em 2011 para algo em torno de 30%. 

Não muito longe dali, a comerciante Guillermina 

Masaut, 31 anos, mostrava-se satisfeita com as vendas de 

roupas em seu pequeno estande, numa galeria de comércio 

popular no centro de Buenos Aires. O negócio lhe rende cerca 

de 3 mil pesos (R$ 1.250) ao mês.  

Entretanto, ela também reclama do custo de vida. 

"Antes se comprava algo no supermercado com 50 pesos. 

Hoje, levo 100 e saio com duas sacolinhas. Na minha 

casa, estamos comendo carne só três vezes por semana." 

Satisfação com a economia e medo da deterioração do 

poder de compra são duas faces da mesma Argentina que 

Dilma Rousseff encontrará em sua primeira viagem 

internacional no cargo de presidente, marcada para a 

segunda-feira 31. 

O país vizinho está claramente aliviado com o 

aquecimento econômico, ainda que o preço a pagar seja a 

segunda maior taxa de inflação na América Latina, atrás 

apenas da Venezuela. Dilma e sua colega Cristina 

Kirchner, as duas mulheres mais poderosas da região, 

têm muito o que conversar nos próximos meses. 

Temas importantes fazem parte da agenda bilateral, 

como a maior integração do setor automotivo e da cadeia de 

petróleo, além de um possível acordo para vendas conjuntas 

em terceiros mercados. Enquanto o Brasil está mais avançado 

na rota do crescimento sustentado, a Argentina tem sofrido 

para ajustar sua economia e entrar na rota da estabilidade. 

Aumentar a taxa de investimento no país para tornar o 

crescimento sustentável é o principal desafio de Cristina, que 

lidera as pesquisas de intenção de voto e pode se reeleger 

em outubro. "O crescimento com inflação tem pernas curtas se 

não houver investimento", afirmou à DINHEIRO o ex-ministro 

da Economia Roberto Lavagna. 

Empresas brasileiras instaladas na Argentina dão sinais 

de que essa onda já está a acontecendo. Animadas com o 

crescimento que chegou a 8% no ano passado e pode superar 

os 5% neste ano, companhias que já sofreram em diferentes 

momentos com as imprevisibilidades e crises no país 

redesenham suas estratégias e voltam a investir. "Os 

empréstimos cresceram 36% no ano passado, bem acima dos 

27% que esperávamos", diz o presidente do Itaú Argentina, 

Sergio Feldman. 

Desde o segundo semestre do ano passado, o Itaú está 

repassando financiamentos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para 

companhias que adquiram maquinário brasileiro. 

A carteira já tem 25 empresas, num total de US$ 55 

milhões. "Linhas de crédito com prazo de quatro ou cinco anos 

como essa não existem aqui", conta Feldman, que espera que 

a carteira de crédito do banco na 

Argentina, de 3,4 bilhões de pesos (cerca de R$ 1,4 

bilhão) continue crescendo no mesmo ritmo acelerado em 

2011. O maior crescimento deve ocorrer nos empréstimos 

para empresas de médio e pequeno portes. 

O banco retomou os investimentos na rede física de 

agências e gastou R$ 35 milhões para trocar todos os caixas 

eletrônicos no ano passado. Deve repetir o valor neste ano 

para atender os clientes de alta renda. 

E acaba de abrir uma nova agência do segmento 

Personnalité em Puerto Madero, ponto nobre da capital 
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argentina e prova de que a recuperação de áreas urbanas 

degradadas é possível. Quem acredita no resgate de um país 

inteiro, que, como o Brasil, deu calotes na dívida pública e 

trocou de moeda inúmeras vezes no passado, está 

aproveitando o momento para investir. 

É o caso do executivo brasileiro Artemio Listoni, do 

grupo JBS, maior produtor mundial de carnes. Ele 

desembarcou em Buenos Aires há cinco meses para 

reorganizar o negócio. Depois de amargar prejuízos com o 

abate de bovinos por conta da falta de gado no mercado e 

restrições à exportação de carne, a líder mundial do setor 

mudou o foco e dará mais ênfase à produção de 

industrializados para o mercado interno. 

Continuam fechadas sem perspectivas de reabertura 

três das seis unidades de abate. Porém, o grupo acaba de 

inaugurar uma nova fábrica em Pilar, que produzirá até três 

mil toneladas mensais de hambúrgueres. É o resultado de um 

investimento de US$ 50 milhões. Outros US$ 2 milhões serão 

usados para ampliar a produção de patês na unidade de 

Ponte Vedra até julho. 

Parte da estratégia da JBS é uma reação à mudança 

de hábitos de consumo dos argentinos causada pela 

disparada dos preços dos alimentos. "O consumo de carne in 

natura caiu. Está havendo uma migração dos tradicionais 

cortes nobres para produtos industrializados mais baratos. 

O argentino vai trocar o tradicional ojo de bife com 

batatas por hambúrguer, quibe, almôndegas ou pizza", diz 

Listoni, que espera recuperar faturamento com a maior ênfase 

nos industrializados. A receita líquida deve crescer cerca de 

10% neste ano, para algo em torno de R$ 650 milhões. O 

grupo tem três mil funcionários na Argentina, dois mil a menos 

do que quando comprou a Swift, em 2007. 

Uma das maiores críticas ao crescimento argentino, 

além da inflação, é a sua concentração em poucos setores: o 

automobilístico, altamente dependente das vendas ao Brasil, e 

o siderúrgico. Juntos, os dois setores responderam por 75% da 

performance da indústria argentina, segundo a consultoria 

ACM. 

A Votorantim Siderurgia, dona da Acerias Bragado, 

produtora de aços longos com capacidade de 300 mil 

toneladas, comemora crescimento de 15% do faturamento no 

ano passado, para US$ 250 milhões. "A construção civil está 

aquecida, os argentinos investem muito em ativos imobiliários", 

diz o Superintendente da Votorantim Siderurgia, Albano 

Chagas Vieira. 

Embora já tivesse o controle da empresa desde 2007, 

a Votorantim concluiu no ano passado a compra das últimas 

ações ainda detidas pela ex-controladora, a família Vara. 

Agora, projeta construir uma termoelétrica para garantir o 

suprimento de energia da siderúrgica. 

Os investimentos em infraestrutura, aliás, são um dos 

maiores gargalos para a sustentabilidade do crescimento na 

Argentina nos próximos anos. A onda de calor no fim do ano 

passado provocou cortes e ameaças de sanção a algumas 

distribuidoras, e é possível que neste ciclo de expansão volte 

a haver cortes seletivos para as empresas como houve em 

2007, afirma o economista Mauricio Claverí, da consultoria 

Abeceb. 

Tentar atrair mais investimentos para o setor energético 

foi uma das razões de uma viagem recente da presidente 

Cristina Kirchner ao Oriente Médio. Outro problema é o 

aumento das pressões salariais. 

"Meu salário subiu só 10% neste ano, não está 

acompanhando os gastos", constatou Mario Miranda, o pai de 

família que pesquisava os preços no supermercado de Buenos 

Aires. Nas negociações em curso, categorias como as dos 

comerciários pedem reajustes de até 35%. 

Para os exportadores brasileiros, a preocupação 

principal é com possíveis novas medidas protecionistas, já que 

o superávit brasileiro com a Argentina deve crescer para até 

US$ 5,5 bilhões neste ano, calcula a Abeceb. 

A relação comercial tem sido mais favorável ao Brasil 

nos últimos anos (veja gráfico). "Acho que o mais provável é 

que haja uma tentativa de negociar com setores, nos moldes 

do acordo voluntário fechado com o setor calçadista, mas não 

a imposição de sanções com alto custo político", diz o 

economista Claverí. 

A presidente Cristina Kirchner vem dando sinais de que 

entende os maiores riscos ao seu legado e vem adotando, 

pelo menos em discursos, uma postura mais pró-investimento. 

Um dos exemplos é a missão do Ministério da Economia que 

mandou para resolver até junho a última parcela da dívida 

que entrou em moratória, em 2001, com o Clube de Paris. 

Se for fechado, o acordo pode abrir uma larga janela 

de crédito para empresas argentinas hoje penalizadas no 

mercado internacional. O Brasil já viu esse filme e, como 

destino preferido dos investimentos estrangeiros na região, 

pode se beneficiar indiretamente da melhoria da Argentina. 
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O ministro do Desenvolvimento promete abrir as 

portas da pasta para o setor produtivo e quer tentar evitar a 

queda do superávit comercial 

Por Denize Bacoccina e Guilherme Queiroz 

Nas últimas quatro semanas, a agenda do novo ministro 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 

Fernando PIMentel, foi tomada por encontros com 

empresários, representantes de entidades setoriais e 

embaixadores estrangeiros interessados em investimentos ou 

comércio com o Brasil. 

Pimentel só interrompeu a rotina de encontros com o 

setor privado para atender aos chamados da presidente 

Dilma Rousseff, que frequentemente busca sua opinião em 

assuntos da agenda econômica. 

Amigo de Dilma desde os tempos de juventude, em Belo 

Horizonte, e seu mais próximo colaborador na 

Esplanada, Pimentel assume com o desafio de reverter 

a queda acentuada no superávit da balança 

comercial, que ficou em US$ 20,26 bilhões no ano 

passado e pode cair pela metade em 2011. "Mudou um 

pouco o foco. Agora o alvo é a área externa", disse o ministro 

sobre o perfil da pasta na terça-feira passada. 

São dois os principais vilões que colocam em risco o 

saldo comercial brasileiro e tiram o sono do novo ministro: a 

taxa de câmbio, favorável às importações, e a China, que 

além da moeda desvalorizada tem custos difíceis de igualar. 

O gigante asiático é o principal parceiro comercial do Brasil. 

Responde por 15,2% das exportações e 14% das 

importações brasileiras. 

Apesar do superávit de US$ 5,2 bilhões em favor do 

País no comércio bilateral, graças às exportações agrícolas e 

minerais, a concorrência se dá entre os produtos 

industrializados, tanto no mercado doméstico quanto no 

externo, reduzindo o espaço para a expansão das vendas 

brasileiras. 

"Temos de ter uma estratégia para lidar com a China", 

afirma Pimentel. "É um país com grande influência no comércio 

internacional. Não podemos tratá-lo como outro qualquer." 

A exemplo do antecessor, Miguel Jorge, PIMentel 

assumiu prometendo intensificar as ações de defesa 

comercial e atacar os gargalos que reduzem a 

competitividade do produto brasileiro, o terceiro vilão da 

indústria brasileira. 

O que anima os empresários, que viram com bons olhos 

a nova equipe do Ministério, é a força política. "O MDIC 

passa a ter apoio político. 

Vamos deixar de ouvir 'a Fazenda decidiu', para ouvir 

que os dois Ministérios decidiram em conjunto", diz o vice-

presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil 

(AEB), José Augusto de Castro. 

De um modo geral, a equipe é jovem e tem experiência 

no setor privado. A nova secretária de Desenvolvimento da 

Produção, Heloísa Menezes, era diretora de relações 

institucionais da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

"Queremos aproximar o tempo de trabalho do 

Ministério ao tempo do setor privado", disse o secretário-

executivo Alessandro Teixeira, que antes presidia a agência 

Apex Brasil. 

A nova equipe prometeu mais rigor nas investigações 

de defesa comercial. "Vamos tentar reduzir um pouco as 

exportações desnecessárias", diz o secretário-executivo da 

Câmara de Comércio Exterior (Camex), Emílio Garófalo. 

"Vamos defender produtos que possam ser produzidos no 

Brasil de forma adequada." 

Trata-se de uma mensagem que pode ter uma 

interpretação dúbia. Para a parte da indústria que está sendo 

prejudicada pelas importações baratas da China, a 

disposição do governo de fechar algumas portas é muito bem-

vinda. 

Para outros interessados, porém, significa a volta a uma 

postura protecionista que é condenada pela Organização 

Mundial do Comércio (OMC) e no passado não trouxe bons 

resultados à economia brasileira. 

"O problema é que quando se abre uma janela para 

proteção é só o que a indústria quer", disse à 
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DINHEIRO um especialista em comércio exterior. "O 

esforço pela competitividade fica de lado." 

Se uma parte do sucesso de PIMentel à frente do 

Ministério depende do mercado internacional, outra parte 

será definida apenas das condições criadas pela legislação e 

infraestrutura brasileiras. 

A agenda reivindicada pelo setor produtivo, e até hoje 

não atendida pelo governo, inclui uma reforma tributária para 

simplificação e redução dos impostos para exportação, 

melhoria da infraestrutura de transporte, a desburocratização 

dos processos de importação e exportação e o aumento do 

financiamento às vendas externas. 

"Estou aguardando para ver as medidas de melhoria 

de competitividade", diz o economista-chefe da 

Fundação Centro de Estudos em Comércio Exterior 

(Funcex), Fernando Ribeiro. O Ministério também está 

revendo a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), que 

foi lançada em 2008 e não conseguiu cumprir as metas de 

ampliação do investimento privado em pesquisa e 

desenvolvimento e o aumento das pequenas e microempresas 

no comércio exterior. 

São muitos os desafios de PIMentel, mas ele promete 

que vai enfrentá-los com as portas abertas ao setor produtivo. 

"Afinal, é o Ministério da Indústria", diz. 
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Amazonas cobra mais de Entreposto 
 

O secretário da Fazenda do Estado de Amazonas, 

Isper Abrahim, vai pedir uma reunião com a empresa 

Supporte, concessionária do Entreposto da Zona Franca de 

Manaus em Uberlândia. No encontro, que deve acontecer em 

fevereiro, o secretário quer verificar a real situação da 

operadora, já que, segundo ele, tem três empresas 

credenciadas pela Zona Franca e apenas uma operando no 

local. “Isto está me causando um pouco de preocupação. O 

entreposto em Uberlândia foi embasado em estudos técnicos e 

pesquisas de mercado que mostravam que era viável”, 

afirmou. 

Para Abrahim, a empresa precisa fazer um trabalho 

com as indústrias do polo industrial de Amazonas com o 

objetivo de atrair seus estoques para a cidade. “Talvez falte 

um trabalho melhor com os empresários, demonstrando a 

vantagem comparativa que os produtos terão ao utilizar o 

entreposto e a proximidade que Uberlândia oferece em 

termos de logística”, disse. 

Empresa 

O diretor da empresa operadora do Entreposto da 

Zona Franca de Manaus em Uberlândia, Luiz Roberto 

Carrara, afirma que as informações passadas pelo governo 

de Amazonas estão equivocadas. Segundo ele, quando for 

feito o pedido da reunião, ele confirmará presença. “O 

secretário está equivocado. Hoje temos 12 empresas com 

contrato fechado, sendo seis em operação e o restante em 

customização do sistema”, afirmou. 

Segundo Carrara, as empresas que operam em 

Uberlândia são dos segmentos de duas rodas, 

eletroeletrônicos, isolante térmico, etiquetas e produtos de 

fitness. Ele afirma que os resultados do entreposto estão além 

dos esperados. “O entreposto de Resende, no Rio de Janeiro, 

levou um ano e oito meses para ter a primeira empresa, já nós 

levamos 30 dias. Visitamos 120 empresas em Manaus, mas o 

ciclo deste negócio leva seis meses no mínimo”, disse. 

Em março, quando o entreposto em Uberlândia 

completa um ano de inauguração, a empresa concederá uma 

entrevista coletiva com todas as informações da operadora na 

cidade. 

Para autor do projeto, frutos vêm no 2º ano 

O Superintendente do Núcleo Integrado de Logística 

da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub), 

Wilder Ferreira Cunha, é o idealizador e autor do projeto do 

Entreposto da Zona Franca de Manaus em Uberlândia 

juntamente com a entidade. Segundo ele, já era esperado que 

o primeiro ano do entreposto em Uberlândia fosse de 

maturação. “O crescimento é gradativo, a maioria é de 

multinacionais que, pra mudar o fluxo de logística, leva um 

tempo. Primeiro uma empresa começa a operar, vê os 

benefícios e as outras começam a ter confiança no projeto”, 

disse. 

Para Wilder Ferreira, a partir deste segundo ano, já 

será possível cobrar resultados. “O primeiro ano é de 

semeadura e o segundo é ano de resultado. Queremos ver 

bons frutos. Acredito que, do segundo para o terceiro ano, o 

entreposto estará em pleno funcionamento”, afirmou. 

Central de armazenamento é a única do Estado 

O Entreposto da Zona Franca de Manaus em 

Uberlândia é o segundo do país e único em Minas. A estrutura 

funciona como um armazém para recebimento e estocagem de 

produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, que 

vêm de aviões ou por terra em carretas.  

As mercadorias são distribuídas de Uberlândia para 

qualquer lugar do território nacional ou enviadas para 

exportação. Os produtos podem ficar armazenados no 

entreposto sem a incidência de tributos até o deslocamento 

para as revendedoras, conforme Protocolo ICMS 85/2008, 

estabelecido entre os estados do Amazonas e de Minas 

Gerais. 

Hoje, o entreposto conta com 150 funcionários. A 

expectativa é de que, quando estiver em pleno funcionamento, 

gere cerca de 500 empregos  

diretos. 

Cronologia 

Novembro 2009 
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Secretário - executivo da Fazenda de Amazonas 

Afonso Lobo confirma entreposto em Uberlândia, após disputa 

com Anápolis (GO) e Petrolina (PE). 

Março 2010 

Inauguração do entreposto em Uberlândia durante 

visita do governador Aécio Neves 

Abril 2010 

Indústria Universal Fitness é a primeira a operar no 

entreposto em Uberlândia 

Novembro 2010 

Em pouco mais de seis meses de funcionamento, 

entreposto tem uma empresa em operação e outras 12 com 

contrato em andamento 
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Segundo levantamento da Abimaq, as importações 

no setor de máquinas e equipamentos tiveram um 

crescimento de 177% entre 2004 e o ano passado 

SÃO PAULO - A indústria brasileira perde espaço 

em ritmo acelerado para produtos importados nos setores 

mais dinâmicos da economia nacional. Nos últimos seis anos, 

quase triplicou a importação de produtos do chamado 

grupo de média-alta tecnologia, que inclui de veículos 

automotores e outros equipamentos de transporte a 

eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos. 

Um levantamento da Associação Brasileira da 

Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), entregue 

há cerca de duas semanas ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mostra 

que o consumo desses itens deu um salto de 76% entre 

2004 e 2010, mas a produção local cresceu só 40%. E a 

diferença foi suprida por importações, cujo crescimento 

atingiu 177% nos seis anos. 

A situação é agravada pelo desempenho no grupo 

de produtos de alta tecnologia, que em boa parte já é 

dominado pelos importados. No entanto, o diagnóstico 

acaba sendo dificultado pelos produtos de menor 

intensidade tecnológica, cujo quadro ainda favorável puxa 

para baixo a média da participação de importados no 

consumo global de industrializados. "Todo mundo fala que 

a indústria está indo bem, mas precisa ver de qual indústria 

se está falando", diz o presidente da Abimaq, Luiz Aubert 

Neto. 

O real valorizado encarece as exportações ao 

mesmo tempo em que torna as importações mais baratas. 

Com os custos da produção pressionados para cima 

pela carga tributária, logística, energia e mão de obra, 

entre outros fatores que compõem o chamado custo Brasil, 

as empresas alegam não ter como competir com os 

importados. Para manter parte do mercado, os fabricantes 

locais importam componentes e até produtos totalmente 

fabricados no exterior. 

Para especialistas, é prematuro dizer que o País 

passa por um processo de desindustrialização 

generalizado. Nos setores considerados de baixa 

tecnologia, que incluem os segmentos mais intensivos em 

mão de obra - como alimentos, bebidas, calçados, têxtil e 

vestuário - , na média, a participação de importados no 

consumo passou de 3% em 2004, para 5,8% no ano 

passado. É pouco se comparado com a evolução no grupo 

de média-alta tecnologia, em que os estrangeiros 

dobraram a sua fatia, de 14,9% para 30,6% do total. 

A situação não é tão tranquila para o grupo de 

média-baixa intensidade tecnológica, entre os quais estão 

produtos de metal, metalurgia básica, borracha e plástico. 

Em seis anos, a parcela dos importados no consumo cresceu 

de 7,1% para 16,9%. 

Nada, no entanto, se compara aos produtos de alta 

tecnologia, como químicos, material eletrônico, 

equipamentos médico-hospitalar e de comunicação, nos 

quais a produção não acompanha nem de longe o 

crescimento do consumo. A fatia dos estrangeiros chegou a 

36,9%, ante 24,6% em 2004. A importação de 

equipamento médico-hospitalar cresceu 268% e hoje 

responde por 65,5% do consumo brasileiro. "Os setores de 

média-alta e alta tecnologia estão sendo 

desindustrializados", afirma o diretor do Departamento de 

Competitividade, Economia e Estatística da Abimaq, Mário 

Bernardini, responsável pelo estudo. 

Para ele, a situação é dramática porque a perda de 

competitividade faz com que as empresas deixem de 

ganhar dinheiro, pois têm de baixar seus preços para 

competir com os importados. O que à primeira vista parece 

favorecer o consumidor "A questão é que, baixando o 

lucro, a empresa não tem dinheiro para investir e vai ter de 

importar ou fechar as portas", frisa Bernardini. 
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Por Yara Aquino, da Agência Brasil 

Buenos Aires - A visita da presidenta da República à 

Argentina nesta segunda-feira 31, inaugura a agenda da 

política externa brasileira de Dilma Rousseff. Na última sexta-

feira 28, em entrevista a jornalistas em Porto Alegre, a 

presidenta deu mostras de que a escolha da Argentina para 

inaugurar sua agenda de viagens internacionais indica que a 

América do Sul e o país vizinho terão prioridade na política 

externa. 

Na ocasião, Dilma afirmou que no passado o Brasil 

olhava apenas para a Europa e os Estados Unidos e que é 

preciso perceber que o desenvolvimento do Brasil passa por 

fortalecer o desenvolvimento da região. 

A relação entre o Brasil e a Argentina terá atores 

diferentes daqueles dos últimos oito anos. Saem o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro de 

Relações Exteriores, Celso Amorim, e entram Dilma Rousseff e 

Antônio Patriota. 

A mudança, no entanto, não deve alterar as diretrizes 

que pautaram a relação entre os dois países nos últimos anos, 

na avaliação do professor de História das Américas da 

Universidade de Brasília, Carlos Eduardo Vidigal. "As relações 

entre Brasil e Argentina sob o governo Dilma continuarão a se 

pautar pelos mesmos interesses que sustentaram as relações 

bilaterais no governo Lula: o aumento do comércio e dos 

investimentos, a coordenação na área de segurança e defesa, 

via Unasul União de Nações Sul-Americanas e o 

aprofundamento do Mercosul". 

O professor Vidigal, no entanto, avalia que o perfil da 

presidenta Dilma poderá fazer com que o governo brasileiro 

adote posições mais firmes na relação com o país vizinho em 

setores que representem perdas para o Brasil. "Poderá mudar 

é uma maior firmeza do Brasil frente às perdas verificadas 

em alguns setores, como, por exemplo, a diminuição da 

presença da Petrobras no mercado argentino". 

Agência Brasil 
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A similaridade no oferecimento de produtos e serviços 

faz com que as organizações empresariais inovem, sejam pró-

ativas, que criem necessidades nas pessoas, que aperfeiçoem 

cada vez mais os seus bens e serviços. 

Por Tiago Gabriel 

As organizações vêm passando por profundas 

mudanças periodicamente. Vive-se, hoje, na era da 

informação, em que a velocidade das mudanças é frenética 

devido a diversos fatores inerentes as organizações, mesmo 

naquelas instaladas em regimes de governos e políticas 

econômicas diferentes a que é exercida, mais 

igualitariamente, no mercado ocidental. São mutações, de 

cunho econômico, social e político, que tornam o mercado cada 

vez mais análogo.  

A similaridade no oferecimento de produtos e serviços 

faz com que as organizações empresariais inovem, sejam pró-

ativas, que criem necessidades nas pessoas, que aperfeiçoem 

cada vez mais os seus bens e serviços, aplicando ferramentas 

de gestão que possibilitem redução de custos e que agreguem 

diferencial competitivo, diferencial que necessita ser 

exacerbado nas empresas que estão instaladas no Pólo 

Industrial de Manaus (PIM) pelas peculiaridades existentes 

na região amazônica. 

A trajetória do Pólo Industrial de Manaus, percorrida 

durante os seus 43 anos de existência, está atrelada a 

inúmeras dificuldades sociais, mudanças econômicas e batalhas 

políticas, o que modificou por diversas vezes a forma de 

atuação das empresas instaladas na região e que recebem 

incentivos fiscais dos governos federal e estadual, e 

administrados pela Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (SUFRAMA). 

Um grande passo foi dado, para as empresas que 

ainda não tinha percebido a importância das ferramentas de 

gestão, mais precisamente ferramentas e métodos da 

qualidade, quando se passou a exigir, por parte dos órgãos 

responsáveis pelo gerenciamento e controle dos incentivos 

fiscais, que as empresas implantassem umas das ferramentas 

básicas da gestão da qualidade, ISO 9001, sendo, essa 

iniciativa, de substancial importância para despertar no 

empresariado local a importância de ferramentas, métodos e 

processos, como essa certificação, para o fortalecimento da 

indústria local, agregando valor e um diferencial competitivo, 

e o interesse pela utilização e implementação de todo um 

sistema de gestão que permita o mercado amazonense 

manter-se competitivo em relação aos outros grandes centros 

de produção que adotam diversas outras ferramentas que 

possibilitam efetivos resultados positivos. 

Houve grandes avanços em algumas organizações em 

relação à percepção da importância da implementação de 

modelos de gestão como ferramenta competitiva. Mas como 

foi identificado através de pesquisa e vivenciado em algumas 

empresas, que terão suas identidades mantidas em sigilo por 

questões éticas, algumas dessas organizações abordaram, e 

ainda abordam essa temática apenas como uma 

obrigatoriedade para sua permanência no portfólio de 

empresas que se beneficiam dos incentivos fiscais. Empresas 

que não souberam identificar a extrema importância, e os 

benefícios imensuráveis para a excelência em gestão. 

Analisando referências conceituais, e como o termo foi 

historicamente empregado, identificou-se que o conceito de 

qualidade ainda é abordado, por algumas empresas, como 

nos primórdios da era industrial em que a qualidade nas 

indústrias era tratada como um setor em que especialistas 

limitavam-se a inspecionar os produtos acabados em sua 

totalidade para evitar que, ao chegar ao cliente, estivessem 

isentos de erros ou falhas, mas que não reduzia custos 

referentes ao reparo dos produtos. Esse processo apenas 

identifica um erro que já ocorreu e o prejuízo financeiro foi 

então contabilizado. 

Passando a operar em larga escala de produção, visto 

que as empresas são bastante cobradas com relação a 

prazos, não haveria tempo hábil para que houvesse inspeção 

nas mercadorias em sua totalidade, outrossim, ocasionaria 

prejuízo econômico para a empresa, foi quando adotou-se 

técnicas de amostragem, que reduzem o tempo de inspeção 

consideravelmente. Sendo essas técnicas ainda utilizadas por 

algumas empresas, como foi vivenciado em 2 anos por esse 

que vos escreve, os responsáveis pelo setor da qualidade são 

operadores de linhas de produção que apenas são 

incumbidos de realizar a verificação dos produtos através da 

técnica de amostragem, ignorando completamente 
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ferramentas, processos e metodologias da gestão da 

qualidade. 

Através de intensas pesquisas foi possível identificar, 

também, que não são todas as organizações do Pólo 

Industrial de Manaus que, tão somente, estão interessadas 

nos incentivos fiscais e focadas na geração de mercadorias 

para a sua consequente comercialização, e que ainda geram 

produtos e prestam serviços com métodos arcaicos e que 

incumbe uma empresa a ter prazo de validade. 

Ainda que muitas das empresas operem da forma 

supramencionada, existem empresas que são modernas, não 

somente se tratando de maquinário, o sentindo físico, mas de 

técnicas e procedimentos que visam a excelência em gestão. A 

MASA é uma organização, com fins lucrativos, referência 

nacional quando se cita modelo de gestão focada na 

excelência, sendo ela localizada em Manaus. 

Através do processo de benchmarking, a empresa criou 

o seu próprio modelo, o Modelo de Gestão MASA, como 

referência os conceitos da Gestão pela Qualidade Total, o 

Modelo de Excelência em Gestão da Fundação Nacional da 

Qualidade, e utiliza o SGI - Sistema de Gestão Integrada 

como método da operacionalização das suas estratégias 

organizacionais. 

São muitas as empresas que ainda resistem em métodos 

e definem Qualidade como no início do século XX, atrelada a 

essas atitudes tradicionalistas, está a dificuldade de 

percepção, que as impedem de visualizar as possibilidade de 

crescimento empresarial quando utilizada essas metodologias. 

Dificuldades estruturais 

Esse modelo de gestão funciona e depende 

sistematicamente de um macrosistema que enfrenta 

dificuldades, a estrutura logística, que, na região, é 

considerada precária comparada aos outros grandes centros 

de produção. 

O escoamento de mercadorias é feito de forma 

limitada, segundo estudos da LCA Consultores, a estrutura 

logística do país é uma das piores do mundo. As empresas que 

estão localizadas na região utilizam o modal de transporte 

mais oneroso, o aéreo, e que não suporta mais a contínua 

demanda por insumos e mercadorias acabadas, visto que o 

sistema rodoviário não é interligado com o resto do país, e a 

possibilidade de transporte fluvial é sazonal, devido a 

vazante dos rios, as empresas ficam impossibilitadas de 

transportar contêineres por navios cargueiros em sua 

totalidade de armazenamento. 

O que delimita ainda mais nossa competitividade é a 

precariedade na prestação de serviços básicos como a 

energia elétrica que, de acordo com dados pela Eletrobrás 

Amazonas Energia, é insuficiente para atender a demanda 

da capital e que torna-se ainda mais limitado entre os meses 

de agosto e novembro, meses em que as empresas aumenta a 

sua produção para atender a demanda de natal. O valor da 

banda larga no Amazonas tem o custo 800% superior aos 

demais estados da Região Norte, de acordo com pesquisas 

realizadas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Amazonas (FECOMÉRCIO). 

Caso melhorias não sejam realizadas o futuro da Zona 

Franca de Manaus está comprometido, o que a peculiariza 

como um centro de produção que possui data de validade, 

2033, ano em que foi estabelecido como limite para 

concessão de incentivos fiscais. O Amazonas depende desse 

modelo para o seu desenvolvimento, apesar de, segundo o 

economista Rodemarck Castello Branco, professor da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), afirmar que a 

dependência do estado em relação ao PIM reduziu ao longo 

dos últimos 20 anos, já que Manaus cresceu como uma cidade 

de serviços, afirmando que de 1997 para 2006, o porcentual 

arrecadado do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços) caiu de 61% para 52,3%, enquanto 

o de serviços e comércio saltou de 39% para 46,6%, 

confirmando a necessidade de manutenção do modelo 

industrial e modernização, para que, mesmo depois do prazo 

estabelecido para a concessão dos privilégios tributários, a 

Zona Franca e o estado cresçam de forma perene. 

É de se refletir que devido à supracitada precariedade 

logística da região, a inexistência de políticas públicas de 

melhorias dos serviços básicos para a efetiva 

operacionalização dessas empresas, a falta de 

profissionalismo de algumas indústrias quando da aplicação 

dessas metodologias e processos de gestão, não somente na 

teoria, mas também na prática, que o futuro do Amazonas é 

incerto, podendo em 2033 perder o seu principal gerador de 

receitas. 

Com comprometimento dos setores público e privado, 

sem egocentrismo e vaidades políticas, no investimento de 

soluções infra-estruturais e na aplicação dessas metodologias 

de forma efetiva, além de investimento no potencial turístico 

ecológico da região como alternativa ao modelo industrial, 

não seria mais necessária as constantes guerras fiscais que 

alguns estados travam contra o modelo Zona Franca. O 

estado estaria em condição mais confortável, com bases 

sólidas pra um desenvolvimento firme e constante, 
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concorrendo, estrutural e tributariamente, com todos os 

grandes centros produtivos do país, de forma potencialmente 

competitiva. 
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Presidente foi à Casa Rosada acompanhada por grupo 

de ministros 

José Henrique Lopes, enviado do R7 a Buenos Aires 

Roberto Stuckert Filho/PR 

Em sua 1ª viagem oficial ao exterior, Dilma se reuniu 

com a presidente  

da Argentina, Cristina Kirchner, na Casa Rosada, em 

Buenos Aires 

A presidente Dilma Rousseff chegou à Casa Rosada, 

sede do governo argentino, às 12h18 desta segunda-feira 

(31). No Salão Branco, ela foi recebida pela presidente 

Cristina Kirchner, que estava acompanhada de uma 

delegação de ministros.  

Dilma chegou sorridente e foi recebida com um abraço 

carinhoso por Cristina. Em seguida, ambas se dirigiram ao 

fundo do salão. Cada presidente apresentou à outra os 

ministros de seu governo. Na sequência, ambas se dirigiram 

para um encontro privado, primeiro item da agenda oficial 

comum. 

A presidente brasileira chegou cerca de uma hora 

atrasada a Buenos Aires. Segundo o Itamaraty, as condições 

climáticas ruins obrigaram o avião presidencial a fazer um 

pequeno desvio de rota. Ao contrário dos últimos dias, quando 

fez muito sol e calor, a segunda-feira é chuvosa na capital 

argentina. 

Dilma chegou acompanhada dos ministros Antonio 

Patriota (Relações Exteriores), Nelson Jobim (Defesa), Aloizio 

Mercadante (Ciência e Tecnologia), Paulo Bernardo 

(Comunicações), Mário Negromonte (Cidades), Fernando 

PIMentel (Desenvolvimento e Comércio Exterior), Iriny Lopes 

(Secretaria Especial das Mulheres) e Marcio Zimmerman 

(Minas e Energia - interino), além de Marco Aurélio Garcia, 

assessor especial da Presidência para Assuntos Exteriores. 

Amiga 

Ao chegar para o encontro com a presidente brasileira, 

a argentina Haydé Gastelu, integrante das Madres de Plaza 

de Mayo - Linha Fundadora, disse que a eleição de Dilma 

representa uma esperança para a questão dos direitos 

humanos. 

- Estamos muito contentes, e esperamos que ela seja 

nossa amiga. Juntas, Dilma e Cristina vão defender os direitos 

humanos em toda a América Latina. 

Um dos momentos mais aguardados da visita de Dilma 

é justamente o encontro com mães de desaparecidos políticos. 

Na juventude, a presidente brasileira integrou movimentos de 

luta armada contra a ditadura (1964-1985), foi presa e 

torturada. 

 


