
Estudo expõe deficiências do país na competição com empresas dos EUA  
 
As empresas brasileiras precisam ser 5% mais competitivas que as americanas por causa da 
logística, mais 10% por causa da carga tributária e outros 10% em função do custo de capital. 
Esses números, na opinião dos participantes do primeiro painel do I Seminário Nacional de 
Competitividade Industrial, promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), são um alerta para o 
governo brasileiro nas negociações comerciais para abertura do mercado.  
 
Os cálculos sobre competitividade foram apresentados no seminário pelo diretor do departamento 
de competitividade e tecnologia da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Mário 
Bernardini. Ele defendeu a realização das reformas fiscal e trabalhista, de melhorias na logística e 
de redução dos juros ou não terão condições de competir nos futuros blocos comerciais.  
 
"O governo precisa recuperar a visão desenvolvimentista e eu já falei isso para o (ministro 
Antonio) Pallocci (da Fazenda)", disse Bernardini, depois de declarar que produzir nesse país é 
burrice. "Nós fazemos porque não sabemos fazer outra coisa ou não conseguimos vender as 
empresas para os estrangeiros", reclamou.  
 
O diretor da Fiesp ressaltou, porém, que algumas das contas foram feitas em condições mais 
positivos que as atuais. O impacto do custo dos juros sobre o capital de giro, por exemplo, 
estimado em 10%, foi calculado considerando uma taxa de juros de 45% ao ano, quando hoje a 
taxa é de 60%", disse. "Não me refiro aos juros básicos da economia. Não é o juro de amigo pra 
amigo, do CDI", informou.  
 
Pelas contas da Fiesp, no cenário atual, uma empresa brasileira que queira ficar com R$ 100 tem 
que vender o produto a R$ 160 reais. Já um importador, que opere com alíquotas inferiores a 7%, 
pode vender o mesmo produto a R$ 154 e ficará com os mesmos R$ 100. "Alíquotas de 
importação inferiores a 18% não protegem o produto nacional", completou.  
 
Na mesma linha, o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), Benedicto 
Moreira, lembrou que a tarifa média de importação do Brasil é de 13%, mas a efetivamente 
cobrada pelo governo é menor e ficaria em torno de 7%. "Com o custo de capital e os outros 
custos que as empresas brasileiras enfrentam, a tarifa cai para 3%", completou Moreira.  
 
Na avaliação do presidente da AEB, o governo arrisca-se ao travar negociações comerciais em 
diversas frentes, pois o Brasil não está preparado para exportar. "O mais grave é esse furor de 
tocar negociação externa em várias frentes. Corremos o risco de ter tarifas de importação 
decrescentes e custos internos crescentes", afirmou.  
 
Ele também chamou atenção para o risco que a falta de logística interna representa para o Estado 
brasileiro. As dificuldades de importação que ainda existem favorecem o comércio entre as 
diversas regiões do país, o que pode deixar de acontecer. "Se a logística não melhorar, podemos 
assistir uma pulverização do país, com cada região se tornando um importador. Hoje, o Rio 
Grande do Sul só vende para o Nordeste, por exemplo, porque os estados nordestinos não podem 
importar tudo", completou.  
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