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Desde o dia de sua insta
lação — 1'-' de fevereiro de 
1987 — até a data da pro
mulgação — 5 de outubro — 
, a Assembléia Nacional 
Constituinte foi a justifica
tiva dos empresários para 
a postergação de seus in
vestimentos. O clima de ex
pectativa não era propício 
a tomadas de decisão mais 
sérias, diziam. Hoje, sete 
dias após a promulgação 
da carta, a situação na'in
dústria é praticamente a 
mesma. 

A indústria de máquinas 
têxteis, por exemplo, ainda 
não apresentou nenhuma 
alteração. Na condição de 
líder de seu setor, a Howa 
S.A. Indústrias Mecânicas 
mantém, como antes da 
Constituinte, previsões de 
investir US$ 2 milhões ao 
ano no próximo biênio em 
modernização tecnológica. 
Os investimentos, porém, 
independem da nova legis
lação em vigor e estão rela
cionados à existência do I 
Programa Setorial Inte
grado (PSD, que privilegia 
a indústria têxtil, a primei
ra a apresentar ao governo 
um raio X detalhado do se
tor. 

Hirouyki Sato, diretor da 
Howa e vice-presidente da 
Abimaq/Sindimaq, acredi
ta que os investimentos co
mecem a surgir em 1989, 
mas sem vinculação com a 
nova ordem jurídica. 

A indústria de tratores, 
como a de medicamentos, 
enfrenta compressão dos 
preços internos e queda de 
demanda. Daí a promulga
ção, por si só, não alterara 
situação de marasmo eco
nômico que atravessam. A 
indústria de tratores pro
duz hoje a metade do que 
permite sua capacidade 
instalada (80 mil unida
des/ano). "Por isso, não 
esperávamos pela promul
gação da Constituição para 
tomar qualquer decisão 
importante", informou Al
berto Tomita, diretor da 
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Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). 

A indústria farmacêutica 
precisa resolver seu pro
blema de rentabilidade pa
ra depois definir investi
mentos, afirmou Már^ó 
Ferreira Santos, vice-
presidente da Johnson & 
Johnson e diretor da Câma
ra da Indústria Farmacêu
tica Anglo-Americana no 
Brasil. "O problema que 
inibe os investimentos èga 
política de preços e não a 
legislação", afirmou San
tos. XB 
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"Deixar o dinheiro para
do, no 'over', pode propor
cionar mais retorno do que 
o investimento produtivo", 
lembrou o empresário Ál
varo Adib Lima, da Máqui
nas Piratininga e da Wup-
pertal. Ele considera que 
os juros altos distanciam o 
empresário do balcão de 
empréstimos bancários, 
apesar da definição das re
gras constitucionais. 

A área de autopeças tam
bém não deverá repercutir 
a promulgação de forma 
sensível. "Os investimen
tos voltarão de forma gra
dual", afirmou Pedro 
Eberhardt, presidente , do 
Sindipeças, para quem., a 
necessidade de investimen
tos de US? 500 milhões para 
os próximos dois anos está 
relacionada diretamente à 
demanda-externa por pro
dutos brasileiros e não à 
existência de regras defini
das. 

A indústria de papel e ce
lulose não apresentará "di
ferenças estruturais. '!'Õ 
estabelecimento de que os 
investimentos chegariam a 
US$ 7 bilhões ou US? 8 bi
lhões faz parte do plano de 
prioridade do governo' e 
não sofreu com as indefini
ções da Constituinte", afir
mou Horácio Cherkassky, 
diretor da Klabin e presi
dente da Associação Nacio
nal dos Fabricantes de Pa
pel e Celulose. ••. j 


