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Centros financeiros espalham suas 
expectativas para os países. 
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Qual o plano do governo para que o 
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levar o nome da AOC Alsace. 
Míriam Aguiar, página 4

Ipea alerta para crises 
similares à de Manaus
Medidas de distanciamento estão menos rigorosas

Colapsos como o observa-
do em Manaus nos últi-
mos dias – com o aumento 

do número de casos de Covid-19 
e o esgotamento da capacidade de 
atendimento hospitalar – podem 
se repetir em outras localidades se 
não houver medidas rigorosas de 
distanciamento físico.

De acordo com o estudo “A Se-
gunda Onda da Pandemia”, entre 
abril e dezembro de 2020, o grau 
de rigor das medidas de distancia-
mento físico no país diminuiu de 
6,3 para 2,9 – em uma escala que 
vai de 0 a 10. No mesmo período, 
o número médio de novos óbitos 
aumentou de 1 para 3,1 por 1 mi-
lhão de habitantes.

“O caso do Amazonas indica 
que medidas rígidas de distancia-
mento acabam, em alguns casos, 
sendo impostas como um último 
recurso, em vez de serem adotadas 
de forma preventiva”, ponderou 
o autor da pesquisa, o economista 
Rodrigo Fracalossi, do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea).

Outros dois fatores que au-
mentam a probabilidade de agra-
vamento da crise são a desmobi-
lização de hospitais de campanha 
ao longo dos últimos meses – au-
mentando a pressão sobre os sis-

Indústria rejeita retrocesso à 
jurássica lógica colonialista
Vocação agroindustrial é ‘visão rasa’

Nações com o porte do 
Brasil necessitam de uma 
forte indústria de trans-

formação. “A constatação, tão ób-
via e praticamente consensual em 
todo o mundo, depara-se, oca-
sionalmente, com inconsistentes 
contrapontos no país, em con-
traste com o que se verifica nas 
nações ricas e nos demais inte-
grantes dos Brics”, afirmam, em 
nota, entidades que representam 
a quase totalidade do PIB indus-
trial brasileiro.

Os empresários recusam a “vi-
são muito rasa” de que o Brasil 
deveria se concentrar em supostas 
vocações inatas, “ou seja, limitá-
-la ao processamento agroindus-

trial”, como defendeu esta semana 
o presidente do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), 
Carlos Von Doellinger.

A nota é assinada pela Coalizão 
da Indústria, composta por Anfa-
vea (automóveis), Aço Brasil (si-
derúrgicas), Abimaq (máquinas), 
Abiquim (química), Abiplast (plás-
ticos), Eletros e Abinee (elétrico), 
entre outras entidades. “Nossa 
gente merece e pode ter um fu-
turo de desenvolvimento e justiça 
social”, defendem.

“Negar-nos, enquanto economia 
e nação, a prerrogativa de desen-
volver competências e tecnologias 
significa um retrocesso à jurássica 
lógica colonialista, resignando-nos 

à condição de fornecedores de pro-
dutos primários e compradores de 
bens avançados. Essa anacrônica 
equação sintetiza-se em uma pala-
vra: subserviência.”

A nota destaca alguns números: 
nos últimos seis anos, 36,6 mil fá-
bricas fecharam as portas no Bra-
sil; em 2020, houve encerramento 
de atividades de 17 por dia.

Outro lado levantado pelos in-
dustriais, citando estudo do Movi-
mento Brasil Competitivo (MBC), 
é que  produzir no Brasil custa 
anualmente R$ 1,5 trilhão a mais 
do que na média dos países in-
tegrantes da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).

temas de saúde – e o fim do auxí-
lio emergencial, que implica para 
muitos a necessidade de voltar a 
trabalhar presencialmente.

Com taxas de ocupação de uni-
dades de terapia intensiva (UTI) 
acima de 71%, o Governo de São 
Paulo decidiu colocar todo o es-
tado na Fase Vermelha aos finais 
de semana, feriados e no período 
noturno, sempre após as 20h nos 
dias úteis. A medida já começa a 
valer nesta segunda-feira, aniver-
sário da cidade de São Paulo. A 
Fase Vermelha deve vigorar, pelo 
menos, até 7 de fevereiro.

Aos sábados, domingos, feria-
dos e após as 20h nos dias úteis, 
só poderão funcionar os serviços 
considerados essenciais das áreas 
de logística, saúde, segurança e 
abastecimento. A medida provo-
cou protestos de donos de bares 
e restaurantes, esgotados finan-
ceiramente após dez meses de 
restrições.

A manifestação lembrou a dos 
comerciantes de Manaus ante a 
decisão do governo de restringir 
o funcionamento do comércio. A 
medida acabou revogada, e o resul-
tado pode ser visto 15 dias depois.

São Paulo volta a endurecer as restrições

Proposta 
do governo 
não atende 
caminhoneiros

A proposta feita pelo Ministé-
rio da Infraestrutura para tentar 
esvaziar a paralisação dos cami-
nhoneiros, prevista para o próxi-
mo dia 1º, é insuficiente e esconde 
uma armadilha, analisa Cláudio da 
Costa Oliveira, economista da Pe-
trobras aposentado.

O preço do litro do diesel seria 
de R$ 2,75 mais impostos, o que 
resultaria em R$ 3,87 na bomba. 
Porém, Oliveira lembra que o 
barril do petróleo WTI, no iní-
cio de 2020, estava cotado a US$ 
61. Terminou o ano em US$ 48. 
No Brasil, o câmbio real/dolar 
chegou perto de R$ 6 e terminou 
2020 em torno de R$ 5.

“Estas oscilações ocorrem sem 
que tenhamos qualquer contro-
le sobre elas. Se o preço do WTI 
voltar ao mesmo patamar do iní-
cio de 2020, o PPI [preço de pa-
ridade de importação] seria acres-
cido de 27%. Se simultaneamente 
o câmbio voltar ao patamar de R$ 
6, o PPI seria acrescido de 20%. 
As duas oscilações provocariam 
um acréscimo no PPI de 52,4%”, 
calcula o economista.

O impacto no preço do die-
sel seria uma aumento de 8% na 
bomba, para R$ 4,19 por litro, 
mesmo com o benefício conce-
dido. “Os caminhoneiros cairiam 
no mesmo engodo de 2018. A 
proposta seria aceitável se o preço 
base de R$ 2,75 passasse a ser cor-
rigido semestralmente com base 
na evolução do custo de extração 
de petróleo (CE) da Petrobras em 
reais”, afirma Oliveira.

Os únicos beneficiados com o 
PPI, segundo o economista apo-
sentado da Petrobras, são os ne-
gociantes internacionais, importa-
dores e refinarias no exterior, que 
entram no Brasil tomando merca-
do da estatal brasileira.

“Mas o presidente Jair Bolsona-
ro tem total conhecimento deste 
problema, e durante a campanha 
eleitoral em 2018 enviou diversos 
vídeos aos caminhoneiros mos-
trando a aberração que é o PPI, 
exigindo sua extinção”, alfineta 
Oliveira.

A possibilidade de paralisação 
em 1º de fevereiro é mais uma 
ameaça ao programa de vacina-
ção contra a Covid-19. O Brasil 
depende do transporte por cami-
nhões para levar as vacinas de São 
Paulo e Rio de Janeiro para cida-
des no interior.

Em 2018, a greve durou de 21 
a 30 de maio. O governo conce-
deu subsídio no preço do óleo 
diesel, após ameaça de desabas-
tecimento.

Vantagem fiscal 
e frete fazem 
Paraguai
bater China

Importar produtos manufatu-
rados oriundos do Paraguai tem se 
tornado mais atrativo do que im-
portar produtos da China. Além 
das vantagens fiscais garantidas 
por acordos do Mercosul, o pa-
ís vizinho oferece custo baixo de 
produção e frete com valor mais 
atrativo que em países asiáticos.

“Hoje, a melhor operação é com 
o Mercosul. Além de um custo fi-
nal mais baixo, o tempo de entrega 
do Paraguai para o Brasil é bem 
menor, o que facilita na hora de 
suprirmos uma demanda, que se 
manteve aquecida”, explica Le-
andro Martins de Almeida, CEO 
e diretor de Operações da Matrix 
Importações.

As barreiras sanitárias e as restri-
ções no transporte aéreo e maríti-
mo por conta da crise do coronaví-
rus fizeram com que os custos de 
frete da China para o Brasil dispa-
rassem em 2020, elevando também 
os preços dos produtos. De acordo 
com importadores e empresas de 
navegação, o custo da importação 
de um contêiner na rota China-
-Brasil saltou de US$ 2 mil para 
US$ 10 mil entre 2019 e 2020.

Além do baixo custo de frete e 
a isenção de quase 100% dos tri-
butos, o baixo custo com mão de 
obra, energia elétrica e agilidade 
na entrega são fatores citados por 
importadores para dar preferência 
aos produtos manufaturados no 
Paraguai.

A Matrix concentrava 60% de 
seus pedidos em fornecedores da 
China e, com a pandemia, migrou 
as importações para o Paraguai, que 
hoje representa 80% dos pedidos.

Governo do Estado de SP
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