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EDITORIAL

Para cada problema
que atravanca o setor
existe uma solução à
espera de ser aplicada
Seminário mostra que empresários e especialistas
sabem como enfrentar crise que afeta as fábricas
É necessário reconhecer: o cenário atual da indústria na região anda bastante desgastado,
seja pela crise econômica vivida
pelo País ou porque as lideranças do setor pararam no tempo
e não conseguiram acompanhar a evolução do segmento.
Como resultado, em nove anos
a contribuição do setor para a
formação do PIB (Produto Interno Bruto) do Grande ABC teve
queda de 10,6 pontos percentuais, passando de 36,5% em
2004 para 25,9% em 2013.
Mas, embora o momento seja bastante ruim, existem boas
perspectivas no horizonte. Foi o
que se concluiu dos debates e
discussões que ocorreram no seminário ‘Os Rumos da Indústria
no Grande ABC’, realizado na
terça-feira, em Santo André,
com promoção do Diário, que
segue fiel ao seu propósito de ir
além da notícia, e correalização
do Consórcio Intermunicipal e
da Agência de Desenvolvimento Econômico.
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Ir ao encontro do futuro, todavia, requer planejamento, trabalho e investimento. As indústrias automobilística e química,
dois dos segmentos mais fortes
na região, precisam se reinventar para continuar induzindo o
desenvolvimento econômico e
social das sete cidades e dos 2,7
milhões de pessoas que, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), vivem nelas.
Sem dourar a pílula, os palestrantes e debatedores não se inibiram e colocaram o dedo em
feridas. Como no momento em
que denunciaram a inércia das
montadoras de automóveis do
Grande ABC, que se acomodaram às determinações das matrizes internacionais, abandonaram o protagonismo e, consequentemente, perderam espaço
no mercado mundial.
A saída, apontaram os mesmos palestrantes e debatedores, é adaptar as linhas de produção, que hoje trabalham com
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modelos locais, para começar a
produzir plataformas globais,
que podem ser comercializadas
com qualquer país. Como? Expondo com vigor sua competência às direções mundiais das
companhias. É preciso também
comprovar a qualidade da produção nacional. Por que não
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criar banco específico para financiar a busca da excelência
pela pequena e média indústria
da cadeia automotiva?
O seminário do Diário, cujo
resumo está neste suplemento,
deixou claro que para cada problema existente também uma
solução. Mãos à obra.
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MUDANÇA

Presença da indústria no PIB da
região cai 10,6 pontos percentuais
Escassez de terrenos,
gastos com mão de
obra e deslocamento
contribuíram para a
perda do dinamismo
MARINA TEODORO
Especial para o Diário
marinateodoro@dgabc.com.br

Sim, a indústria precisa buscar o tempo perdido se ainda
quer ser protagonista da economia regional. A contribuição do
setor econômico para a formação do PIB (Produto Interno
Bruto) do Grande ABC teve queda de 10,6 pontos percentuais
em nove anos. Em 2004, a participação atingiu a marca dos
36,5%, enquanto que em 2013
a marca era de apenas 25,9%.
Os dados do Observatório
Econômico da Universidade Metodista de São Paulo, apresentados no seminário ‘Os Rumos da
Indústria no Grande ABC’, comprovam que com o passar do
tempo a região deixou de ser referência no setor produtivo, per-

dendo espaço para outras cidades mais atrativas.
Nos anos 1990, a indústria
de transformação gerava
60,9% dos empregos das sete cidades, enquanto que o setor de
serviços era responsável por
19,9%. Entretanto, em 2014 as
posições se inverteram e serviços já gerava 40,8% dos ofícios,
enquanto a indústria foi para
29,2%.
“Nos últimos 25 anos, a indústria eliminou 54,7 mil vagas
contra a geração de 222 mil
oportunidades em serviços”,
apontou o coordenador do Observatório, Sandro Maskio, responsável pela palestra do painel inicial, intitulado ‘Desindustrialização do Grande ABC’.
O professor explicou que a
perda de dinamismo do setor industrial nos últimos anos se dá
pelo que chamou de ‘deseconomias de aglomeração’. O termo
define associação de fatores
que asfixiam o segmento e inclui gastos com deslocamento
dos materiais, o elevado custo e
escassez dos terrenos, a expansão comprometida pelo zoneamento das cidades, a mão de
obra cara comparada a outras
regiões e a pouca inserção à nova era da economia do conhecimento e inovação. Esses seriam, em teoria, os principais
causadores da perda da força industrial no Grande ABC.
“Hoje, indústrias já instaladas na região preferem investir
em outras cidades mais atrativas, como a Scania, que fica em
São Bernardo, mas preferiu
construir laboratório para desenvolver motores em Soroca-

ba”, analisa o economista.
DIFERENCIAL
Em contrapartida, segundo
lembrou Maskio, a indústria ainda se mantém como a principal
origem da massa de salários paga na região e oferece a maior
remuneração média frente a outros setores – já que também é
reconhecida pela mão de obra
qualificada –, o que contribui
para manter renda per capita
elevada nas sete cidades.
Outro diferencial é a movimentação de cadeia produtiva
bastante consistente na região,
onde estão inseridos diversos
serviços que funcionam a partir
das indústrias, principalmente
no ramo automobilístico, cuja
participação se ampliou nos últimos anos.
“Temos condições interessantes que podem ser trabalhadas
para a recuperação do setor.
Mas é preciso que todos os envolvidos, seja a empresa, o go-

verno e os empresários, mobilizem-se”, completou Maskio.
DEBATE
Para o coordenador do Observatório Econômico, é necessária a união entre todos os atores
para desenvolver políticas públicas que funcionem a longo prazo. “Não adianta o aluno estudar apenas no momento em
que ficou de recuperação”, comparou Maskio.
“É preciso focar em soluções
eficazes e pensando na região
como algo homogêneo”, afirmou o prefeito andreense Carlos Grana (PT), que participou
do debate. O presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Evenson Dotto, cobrou a inclusão
das universidades como parte
da solução. “A capacidade intelectual no Grande ABC é forte.
Temos potencial para desenvolver tecnologia e não apenas
montar veículos”, disse.
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INOVAÇÃO
Fotos: André Henriques

MASKIO. Falta incentivo na região FOMENTO. Evento que discutiu os rumos da indústria do Grande ABC contou com 250 presentes

Parque tecnológico
deve ser tratado
com prioridade
Prefeitos e empresários avaliam a iniciativa como
aliada para a retomada da indústria da região
MARINA TEODORO
Especial para o Diário
marinateodoro@dgabc.com.br

Entre um debate e outro e discussões sobre soluções para que
o Grande ABC volte a ser referência em competitividade e investimento, um dos assuntos
mais comentados entre os participantes do seminário foi a necessidade de um parque tecnológico na região.
O complexo seria saída para
promover o desenvolvimento
econômico regional e a geração de emprego e renda nas se-

te cidades.
“Há quase dez anos estamos
falando sobre um parque tecnológico no Grande ABC. É preciso que as iniciativas regionais se
unam e voltem para um único
propósito. Por enquanto, falta
integração na região, que deveria ser comandada pelo Consórcio Intermunicipal do Grande
ABC”, avalia Valter Moura, presidente da Acisbec (Associação
Comercial e Industrial de São
Bernardo).
O prefeito de Mauá e presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC,

Donisete Braga (PT), reconhece que há conflitos entre as sete cidades, o que acabou atrapalhando o andamento do projeto. “Há uma postura bastante
divergente entre as prefeituras, e estamos tentando fazer
uma integração entre todos os
titulares para que a obra seja
pensada para o Grande ABC, e
não individualmente.”
Para o economista e coordenador do Observatório Econômico da Universidade Metodista, Sandro Maskio, também falta articulação da política nacional com a região. “É necessário
pensar regionalmente. É assim
que se faz em qualquer economia do mundo. Mas também é
preciso incentivo”, afirma ele,
que aponta a carência de investimentos em inovação e tecnologia como um dos principais problemas do Grande ABC.
Maskio cita, como exemplos,
os polos já existentes no Interior do Estado, como em São José dos Campos, Sorocaba e
Campinas, que contam com o
programa estadual de incentivos fiscais. Conhecido como
Pró-Parques, a ajuda é iniciativa da Secretaria estadual do Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação
e visa auxiliar as empresas que

se instalarem em parques tecnológicos com credenciamento definitivo no SPTec (Sistema Paulista de Parques Tecnológicos).
NA FRENTE
Por enquanto, Santo André é
a única cidade que já conseguiu
credenciamento definitivo ao
SPTec e, agora, está em busca
de parcerias para dar continuidade ao projeto. A iniciativa de
se ter um polo no município parte do princípio de integração de
empresas, universidades, instituições de Ensino Técnico e o
poder público. “Estamos caminhando para definir as próximas estratégias para dar continuidade ao complexo que trará
muitos frutos para a região”,
afirma o prefeito de Santo André, Carlos Grana (PT).
Conforme já foi publicado pelo Diário, ainda não há definição sobre o principal ramo de
atuação do parque, mas, entre
as áreas cogitadas, estão os ramos plástico, químico, petroquímico, têxtil, de robótica, TI (Tecnologia da Informação), alimentação e Saúde.
Para que o benefício tenha alcance nas sete cidades, outros
parques estão sendo estudados
para serem construídos em outros municípios.
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CENÁRIO

Indústria química opera com 76% do potencial
Abaixo de 80%, os
custos de operação
sobem, porém, dólar
alto dá fôlego ao setor
com exportações
FÁBIO MUNHOZ
fabiomunhoz@dgabc.com.br

A indústria química brasileira
opera com 76% de sua capacidade instalada, segundo o relatório de acompanhamento conjuntural da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química). A ociosidade no setor é
provocada por fatores como
queda na demanda interna e alto preço de matérias-primas.
A diretora de economia e estatística da Abiquim, Fátima
Giovanna Coviello Ferreira,
alerta que o funcionamento das
fábricas com menos de 80% da
capacidade eleva os custos de
operação e pode inviabilizar negócios, fazendo com que algumas empresas do segmento optem por fechar as portas.
Entre os principais problemas enfrentados por essa indústria, destaca-se a falta de acordos de longo prazo que garantam condições competitivas para a atuação das empresas no
Brasil. Conforme citou o gerente de relações institucionais da
Braskem, Flávio Chantre. Em
dezembro, após três anos de negociação, a Braskem e a Petrobras assinaram contrato de cinco anos para o fornecimento de
nafta petroquímica, subproduto do petróleo que é vendido exclusivamente pela petrolífera estatal e que é a principal matériaprima para fabricação de solventes, plásticos e resinas.
O acordo fechado prevê o fornecimento de aproximadamente 7 milhões de toneladas

anuais de nafta cujo valor toma
como base 102,1% da ARA (cotação europeia que é uma das
mais caras do mundo e que tem
a sigla em referência aos portos
de Amsterdam, Roterdam e Antuérpia). A Braskem reivindicava contrato de pelo menos dez
anos com fórmula flexível de

preço variando de 90% a 110%
da ARA, diz Chantre. “O Brasil,
que produz nafta, está se equiparando a países que importam
esse produto”, lamenta Fátima.
Outro problema enfrentado
pelas empresas petroquímicas é
o alto custo da energia elétrica
no Brasil. O insumo, que é um

dos mais importantes para o setor, tem uma das tarifas mais altas do mundo e, segundo a Abiquim, tem peso entre 20% e
50% no custo de produção.
Por outro lado, a diretora salienta que a desvalorização do
real frente ao dólar favorece as
exportações, o que dá fôlego ao
segmento. Atualmente, são 976
fábricas de produtos químicos
de uso industrial no Brasil e 558
em São Paulo. Dessas, 78 estão
no Grande ABC, o que representa presença de 14% no Estado e
8% no País. Nessa categoria entram as empresas do Polo Petroquímico de Capuava, localizado
na divisa entre Santo André e
Mauá. O parque industrial da região tem capacidade instalada
para gerar 1,506 milhão de toneladas de petroquímicos básicos e 1,240 milhão de toneladas de resinas termoplásticas, o
equivalente a 40% de toda produção nacional.
Considerando toda a cadeia
da indústria química – incluindo
as que fabricam produtos para
uso final –, a região possui cerca
de 800 empresas, que, segundo o
Sindicato dos Químicos do ABC,
empregam 40 mil trabalhadores.

Polo petroquímico pode ter produção ampliada
Mesmo sem possibilidade de
expansão física, a produção no
Polo Petroquímico de Capuava,
na divisa entre Santo André e
Mauá, pode ser ampliada. A diretora de economia e estatística
da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química), Fátima Giovanna Coviello Ferreira,
explica que o aumento pode ser
feito por meio de adequações
nos processos internos. Ela
aponta que o complexo industrial da região atua 100% com

nafta, podendo também utilizar
compostos aromáticos.
Outros segmentos da indústria química também buscam
possibilidades de aumentar a produção. “Neste momento de dificuldades na negociação de contratos, estamos dando prioridade em melhorar a eficiência das
empresas”, diz Marcos Ferreira
do Nascimento, assessor econômico da Abiplast (Associação Brasileira da Indústria do Plástico).
O presidente do Sindicato

dos Químicos do ABC, Raimundo Suzart, segue a mesma linha, citando como exemplo a
produção de cosméticos. “Ocupamos as primeiras posições entre os fabricantes desse ramo no
Brasil, mas temos que importar
embalagens porque não há oferta suficiente no mercado interno (há modelos que não são feitos aqui)”, comenta. Ele acrescenta ainda que o setor ainda
não conseguiu se firmar no cenário internacional.
FM
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COESÃO

Região precisa
se fortalecer
politicamente
Municípios têm de
melhorar articulação
junto aos governos
estadual e federal em
prol de interesses locais
FÁBIO MUNHOZ
fabiomunhoz@dgabc.com.br

Entre as principais ações listadas por especialistas e políticos
para recuperar o protagonismo
da indústria do Grande ABC, está o fortalecimento da capacidade de articulação política da região em busca de atingir os objetivos locais. Também é preciso

melhorar o diálogo com a iniciativa privada e os governos estadual e federal.
Questionado se a região está
falhando na busca por soluções,
o presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de
Santo André), Evenson Robles
Dotto, é taxativo: “Sim. O envolvimento de todos é fundamental para encontrarmos alternativas para sair da crise. Se essas
propostas para melhorar a indústria não saírem daqui, não
sairão de lugar nenhum.”
O prefeito de Mauá e presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande
ABC, Donisete Braga (PT), des-

EVENSON. ‘Envolvimento de todos é fundamental para sair da crise’, diz

Fotos: André Henriques

taca que parte das soluções deve ser tratada em nível nacional. “O Brasil precisa de uma reforma tributária. O Grande ABC
produz muita riqueza, mas o
que volta para cá?”, questiona.
Na mesma linha segue o prefeito de Santo André, Carlos
Grana (PT), que cita limitações
na atuação das prefeituras no
que diz respeito a minimizar o
impacto dos tributos para as empresas. “Ficamos restritos a impostos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISS
(Imposto Sobre Serviços)”, resume. Ou seja, não cabe ao Executivo municipal regular taxas importantes, como IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras) e
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) – esses de alçada federal – e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços), cuja alíquota é definida pelo Estado.
O professor Sandro Maskio,
coordenador do Observatório
Econômico da Universidade Metodista, defende que a região carece de “políticas sérias de longo prazo que coloquem o crescimento econômico como meta”.
O docente alerta, entretanto,
que é preciso tirar do papel as
conclusões dos debates realizados. “Precisamos transformar
as discussões em ações efetivas,
e não ficar replanejando as medidas toda hora.”
Ele destaca que a morosidade
das autoridades políticas e dos
representantes da iniciativa privada fez com que a região perdesse oportunidades importantes. Como exemplo, cita parceria
entre a Scania e o campus da
USP (Universidade de São Paulo) em São Carlos que, no ano
passado, resultou no protótipo
do primeiro caminhão autônomo – que independe de motorista – desenvolvido no Brasil. A
montadora – cuja sede no Brasil
fica em São Bernardo – inaugurou, também em 2015, laboratório dentro do Parque Tecnológico de Sorocaba. “Essas duas

GRANA. Restritos ante os impostos

DONISETE. País requer reforma
ações poderiam ser feitas no
Grande ABC, mas aqui não tinha
estrutura para isso”, lamenta.
O secretário executivo da
Agência de Desenvolvimento,
Giovanni Rocco Neto, reforça a
importância de a região diversificar as atividades no setor produtivo. Entre as possibilidades,
ressalta a indústria aeroespacial: o Grande ABC se prepara
para construir parte dos caças
Gripen NG, fabricados pela empresa sueca Saab e que serão utilizados pela Força Aérea Brasileira. Ele enaltece o papel desse
mercado para o chamado transbordamento de tecnologia, já
que mecanismos como celular,
touch screen, bluetooth e radares surgiram da área de Defesa.
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ALERTA

México ameaça
as montadoras
no Brasil

NÚMEROS DO SETOR
CUSTO DE MÃO DE OBRA (EM US$)
Alemanha
Estados Unidos
Japão
Brasil

País da América do Norte possui mão de
obra mais barata e acordos de livre comércio
FÁBIO MUNHOZ
fabiomunhoz@dgabc.com.br

O México é uma das principais ameaças à indústria automotiva instalada no Brasil e,
consequentemente, no Grande
ABC. Além da boa localização –
ao lado dos Estados Unidos,
maior mercado do mundo –, o
país possui mão de obra barata
e qualificada e acordos de livre
comércio com diversos polos
consumidores.
O vice-presidente de relações
institucionais da Abinfer (Associação Brasileira da Indústria
de Ferramentais), Carlos Manoel de Carvalho, que coordena
o APL (Arranjo Produtivo Lo-
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cal) de Ferramentaria do Grande ABC, cita que, enquanto os
trabalhadores brasileiros recebem, em média, US$ 7,73 por
hora trabalhada, no México o
valor cai para US$ 3,91. Mesmo
assim, o país detém mão de
obra com alto nível de qualificação, o que eleva o valor agregado da produção. Por outro lado,
na Alemanha o salário por hora
chega a US$ 50,73, caindo para
US$ 30,56 nos Estados Unidos
e US$ 23,95 no Japão.
“O México atraiu muito investimento nos últimos anos.
Os carros mais sofisticados que
chegam ao Brasil são fabricados lá, como o Volkswagen Jetta, o Ford Fusion, a Chevrolet
André Henriques

RISCO. Os carros mais sofisticados são fabricados no México, diz Carvalho

50,73

30,56
23,95

7,73

MERCADO INTERNO
Carros por 1.000 habitantes
Itália

595

Alemanha

550

Austrália

542

França

494

Estados Unidos

461

Inglaterra

457

México
3,91

Rússia

161

Índia
1,6

México

137

Brasil

136

China

22

Índia

8

China
0,81
Fonte: Banco Mundial e US Bureal of Labor Statistics. Elaboração: Carlos Manoel de Carvalho

Captiva e o Fiat 500”, destaca
Carvalho.
A carga tributária também
prejudica a competitividade no
Brasil. Enquanto por aqui os impostos chegam a 54,8% do preço final ao consumidor, no México os tributos atingem 16%.
Outro fator que favorece as
exportações mexicanas para outros países são os acordos de livre comércio. O principal deles
é o Nafta (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, na sigla em inglês), que facilita a entrada dos produtos no Canadá e
Estados Unidos, que estão entre
os principais mercados para a indústria automotiva no mundo.
Carvalho nega, porém, que a
atividade das montadoras no
Brasil seja prejudicada pela
atuação do movimento sindical, e salienta que há outros problemas maiores, como as altas
taxas de juros cobradas pelos
bancos brasileiros. “O sindicalismo do Grande ABC é muito maduro. Nos últimos anos, os conflitos têm sido resolvidos na negociação. Vale ressaltar que foi
aqui que surgiram instrumentos positivos para os trabalhadores e para as empresas, como o
banco de horas, o lay-off (suspensão temporária do contrato
de trabalho) e o PPE (Programa
de Proteção ao Emprego), complementa o presidente do Sindi-

cato dos Metalúrgicos do ABC,
Rafael Marques.
Para recuperar a indústria, o
superintendente do SincodivSP (Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado de São Paulo), Octavio Leite Vallejo, acrescenta a
necessidade de solucionamento
da crise política. “Precisamos virar a página e eliminar esses
problemas para que possamos
voltar a crescer sem essa dicotomia entre as pessoas e essa sensação de insegurança.”
TENDÊNCIAS
O representante da Abinfer
refuta a ideia de carros mundiais, ou seja, um mesmo modelo para todos os países. “Cada
um tem suas legislações que demandam mudanças específicas,
o que inviabiliza isso.” Entretanto, Carvalho destaca que a tendência é as empresas criarem
plataformas modulares automotivas, sobre as quais as filiais espalhadas pelo mundo encaixarão a carroceria de acordo com
o modelo local. A Volkswagen,
por exemplo, desenvolve o projeto chamado de MQB, que irá
servir como base para os veículos do grupo alemão, que também integra marcas como Audi,
Seat e Skoda. Outras empresas
também estudam tecnologias
semelhantes.
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