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Dívida da indústria recua 14% em 2016 e lucro sobe  
 
Por Fabio Graner  
Um dos setores que mais sentiram o efeito da crise econômica, a indústria teve ao longo 
do ano passado um processo significativo de redução de endividamento.  
 
Boletim setorial recentemente publicado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do 
Ministério da Fazenda mostra que em 2016, até setembro (quando foi divulgada a última 
safra de balanços de empresas de capital aberto), houve queda de 14% na dívida bruta 
das empresas industriais.  
 
Com base em números da consultoria Economática, a Fazenda mostra que a dívida 
dessas companhias saiu de R$ 1 trilhão para R$ 865 bilhões, entre 2015 e o ano passado. 
 
Apesar da queda, o nível de endividamento industrial ainda se mostrava em um nível 
elevado, olhandose para a história recente.  
 
De acordo com o boletim, em 2014, por exemplo, as empresas abertas do setor tinham R$ 
725 bilhões em débitos. 
 
Em 2012, foram R$ 516 bilhões, cerca de metade do verificado em 2015.  
 
Além do pagamento do principal de dívida, a valorização do real também ajudou, já que 
diminuiu o valor em reais de empresas industriais devedores em dólar, como a Petrobras.  
 
Fontes da área técnica explicam que a intenção do boletim é mostrar uma visão mais 
agregada da saúde financeira dos setores econômicos.  
 
"E os dados mostram que a saúde financeira está melhorando", disse uma fonte, 
explicando que se essa tendência continuar, e outras variáveis econômicas ajudarem, o 
cenário fica mais favorável para a volta dos investimentos das empresas.  
 
O boletim ressalta que a indústria representa cerca de 12% do PIB e que as dez maiores 
empresas em valor de mercado respondem por 80% do setor.  
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O relatório aponta que "o processo de recuperação mostra sinais relevantes" e que "a 
melhora no mercado de trabalho, do nível de confiança e da estabilidade inflacionária 
deverão ser forças motrizes em um processo lento e gradual para a retomada da 
economia".  
 
Fontes da área técnica explicam que outras métricas de endividamento do setor também 
recuaram, como a dívida bruta sobre o valor de mercado (de 1,56 para 1,18 entre 2015 e 
2016) e dívida líquida, que considera alguns ativos das empresas, embora no boletim esse 
dado não apareça.  
 
Enquanto as empresas industriais se desalavancaram ao longo do ano passado, a 
lucratividade delas subiu.  
 
O lucro líquido conjunto saiu do terreno negativo para o positivo (R$ 11,9 bilhões) e o lucro 
operacional triplicou, atingindo R$ 64,7 bilhões no acumulado até setembro.  
 
Os números mostram que houve uma redução da distância entre o resultado líquido e o 
operacional, o que indica um menor peso do endividamento sobre o desempenho das 
companhias.  
 
O boletim da Secretaria de Política Econômica também aponta a queda dos investimentos, 
que foi ainda mais intensa do que a das dívidas.  
 
O chamado Capex caiu de R$ 154 bilhões em 2015 para R$ 126 bilhões até setembro do 
ano passado.  
 
"As empresas normalmente usam dívida para investir. Como estão reduzindo o 
endividamento, é consistente a queda do investimento", explica uma fonte.  
 
Além desse processo, pesou sobre a decisão de investir o clima de intranquilidade política 
e a prolongamento da grave recessão econômica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 20/02/2017) 
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Crise tornará consumidor mais 'maduro' e cauteloso na compra 
 
Um pé no futuro. Na lógica de que 'tudo tem um lado  bom' um ponto positivo da recessão atual será a 
maior conscientização do brasileiro, que tenderá a se endividar menos daqui para frente 
 
São Paulo - A despeito dos impactos negativos, a crise econômica que tem afetado o Brasil 
nos últimos anos deixará ao menos uma herança positiva para o País. A recessão exerceu o 
papel de acelerar o processo de amadurecimento do consumidor, que saíra dos anos de 
retração muito mais consciente, racional e cauteloso na compra do que quando entrou. A visão 
é compartilhada por quatro especialistas em varejo e consumo ouvidos pelo DCI. "O brasileiro 
viveu períodos de euforia, de 2004 a 2013, e tem vivido a recessão dos últimos anos. O 
produto final que sairá de tudo isso será alguém mais consciente, maduro e mais senhor de si. 
Um consumidor que conheceu e aprendeu a gostar das benesses de uma sociedade afluente, 
mas que também aprendeu a viver com o cinto mais apertado", resume o diretor-geral do 
Grupo GS& Gouvêa de Souza, Marcos Gouvêa. 
 
Para ele, essa mudança no comportamento será extremamente positiva, na medida em que 
gerará um consumidor mais consciente quanto ao uso do dinheiro e menos propenso a se 
endividar. Para as varejistas, ele aponta que o impacto se dará no aumento da competitividade 
entre as marcas. O sócio-líder para a indústria de Bens de Consumo e Produtos Industriais da 
Deloitte, Reynaldo Saad, também enxerga com bons olhos as mudanças impostas pelo 
cenário recessivo. De acordo com ele, o brasileiro sairá mais 'calejado' da crise e será um 
consumidor que tem seus anseios e suas aspirações, mas que não necessariamente vai sair - 
como fazia há cinco anos - comprando e se endividando de forma descontrolada. "Existe essa 
perspectiva de que esse consumidor será mais maduro na sua forma de consumir", afirma. 
 
Impacto no varejo 
 
Em sua visão, isso inclusive deve beneficiar as varejistas na definição de suas estratégias de 
negócio. "Na medida em que se tem um consumidor mais estável, ou seja, que sabe 
exatamente o que vai querer, como vai ser sua compra e qual impulso vai ter para o consumo, 
eu acho que isso facilita para a varejista na definição de sua estratégia de negócios: 
abastecimento de estoque, financiamento, melhoria de produtos, etc", diz. O sócio-presidente 
da consultoria Ba}Stockler, Luis Henrique Stockler também sinaliza para um quadro positivo 
em decorrência desse novo comportamento. Segundo ele, o Brasil tinha uma referência de 
consumo muito pautada nos hábitos dos norte-americanos, e a mudança nessa forma de 
enxergar o processo de compra é muito benéfica para o País. "Acho isso extremamente 
saudável, tanto no sentido da maior conscientização do brasileiro em relação aos seus gastos, 
quanto da percepção de questões como o reuso e a sustentabilidade no consumo", aponta. 
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Para a sócia-fundadora do Grupo Bittencourt, Claudia Bittencourt, outro aspecto relevante da 
crise está ligado à geração millenium, que inclusive pode ser mais impactada por essas 
mudanças do que outras gerações. "Muitos brasileiros não tinham passado por nenhuma crise 
antes da atual. Esse consumidor jovem, que está entrando agora no mercado, vai sair da 
recessão entendendo que as crises existem, que não é uma coisa que acontece só em outros 
países, e que, por isso, ele precisa ter mais cuidado para lidar com o seu dinheiro", afirmou 
ela, ao DCI. 
 
O papel da recessão 
 
A evolução no comportamento do consumidor, citada pelos quatro especialistas, ocorreria 
independente da crise. O papel da recessão, no entanto, foi justamente o de acelerar o 
processo. "A evolução que poderia demorar cerca de oito anos para acontecer estamos 
assistindo em três, porque a crise acaba potencializando e acelerando o desenvolvimento 
desses comportamentos", afirma Gouvêa. Stockler, da consultoria Ba}Stockler, concorda: 
"Essa mudança de hábito é decorrente também da tecnologia, que proporciona ao consumidor 
mais ferramentas para pesquisar, comparar e buscar o melhor preço. Mas, sem dúvida, a crise 
potencializou e acelerou muito esse processo de evolução e amadurecimento." De acordo com 
ele, o consumidor tem buscado, com a crise, usar mais esses recursos, já que a necessidade 
de economizar e encontrar produtos com um preço menor aumentou. "Quando o dinheiro fica 
mais escasso, a compra também acaba se tornando mais seletiva", pontua. Para Claudia, do 
Grupo Bittencourt, tudo isso fará com que o consumidor se torne mais exigente em sua 
compra e demande mais das varejistas. "A venda será muito mais consequência da 
experiência na loja e do atendimento do que é hoje. Será um conjunto de experiências e 
sentimentos que o consumidor cria com a marca que vai fazer com que ele consuma o 
produto. As varejistas terão que se adaptar a isso." 
 
Sobre o processo de retomada da economia e, consequentemente, do consumo, Gouvêa 
afirma que ele se dará de forma lenta e que quando efetivamente começar, os patamares de 
consumo serão mais baixos do que aqueles que tivemos no período de 2004 até 2013, por 
questões racionais e emocionais. "O consumidor apanhou com a crise e está muito mais 
cauteloso. Além disso, não vamos ter um crescimento do emprego e da renda tão grande 
quanto o que tivemos durante aquele período", afirma. De acordo com o executivo, outro 
aspecto que deve 'frustrar' o avanço do consumo no pós-crise será o fato de que o 
crescimento do crédito como motor de expansão da economia já aconteceu lá trás, e não deve 
acontecer de novo agora. Apesar da perspectiva de que os níveis de consumo sejam menores 
aos dos anos que antecederam a recessão, o balanço geral do especialista sobre o consumo 
no pós-crise é positivo. "Será mais racional. O consumidor vai equilibrar melhor o desejo e não 
terá tanta euforia, o que é bom para o Brasil." 
 
Pedro Arbex 
 
(Fonte: DCI dia 20/02/2017) 
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Com reforma, Previdência do Brasil fica mais rígida  que a de 
países ricos 
 
 
FERNANDA PERRIN - DE SÃO PAULO 
Se aprovada nos termos atuais, a reforma da Previdência vai colocar o Brasil entre os 
países com regras mais rígidas para aposentadoria. 
 
Pela proposta do governo, quem contribuir por menos de 25 anos não terá direito a se 
aposentar mesmo que alcance a idade de 65 anos. 
 
Em outros países é possível se aposentar com tempo menor de contribuição, mas o 
benefício pode ser menor que o salário mínimo, o que não é permitido no Brasil. 
 
Cumpridos os 25 anos, o brasileiro receberá 76% do benefício. O valor integral só será 
pago a quem trabalhar 49 anos, regra também mais dura que de outros países. 
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Hoje, brasileiros se aposentam após contribuir por 30 anos (mulheres) ou 35 anos 
(homens). Quem não consegue atingir essa regra pode se aposentar por idade (mulheres 
de 60 anos e homens de 65 anos), desde que tenha contribuído por 15 anos. 
 
Marcelo Caetano, secretário da Previdência, afirma que a proposta de reforma está no 
"meio do caminho" entre os dois sistemas atuais. A justificativa do governo para a reforma 
é o aumento da proporção de idosos em relação à de jovens. 
 
Países que já passaram por essa transição demográfica têm regras mais flexíveis. Na 
OCDE, grupo dos países mais desenvolvidos do mundo, um trabalhador consegue o 
benefício integral após contribuir em média por 44 anos. 
 
O tempo mínimo para ter acesso a algum percentual da aposentadoria também é menor. 
Na Alemanha, por exemplo, são exigidos cinco anos e nos Estados Unidos, dez. 
 
Esses sistemas não são vinculados ao salário mínimo, e o valor da aposentadoria em 
relação à renda média do trabalhador é inferior ao que é pago pelo INSS. 
 
Na Espanha, por exemplo, 15 anos de contribuição dão direito a 50% do benefício. Cada 
mês adicional de trabalho aumenta esse percentual. 
 
Nos Estados Unidos, o tempo de contribuição é de 35 anos. Mas, se aos 67 anos o 
trabalhador não tiver alcançado esse tempo mínimo, ele poderá se aposentar com o 
benefício reduzido. 
 
"Exigir um mínimo de 25 anos de contribuição é muito rígido. Se você contribuir por 20 
anos e não ganhar nada, isso quer dizer que todas as suas contribuições foram puramente 
impostos", diz Hervé Boulhol, responsável pela área de aposentadoria da OCDE. 
 
"Você deveria poder receber algo proporcional ao seu tempo de contribuição." 
Boulhol ressalta, porém, que o valor médio das aposentadorias no Brasil em relação aos 
salários é maior do que o pago em outros países. Para um trabalhador de renda média, o 
benefício equivale a 69,5% dos últimos rendimentos, diz a OCDE. 
 
Já o benefício de um americano da mesma faixa de renda é em média 35,2%. 
"O risco que corremos em diminuir esse tempo mínimo é não ter uma redução da taxa de 
reposição", diz Luis Eduardo Afonso, professor da USP especialista em Previdência 
Social.  

 
 
(Fonte: Folha de SP dia 20/02/2017) 
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