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A
conteceu. Na terça-feira 15, o
dólar caiu abaixo de 2 reais,
para o menor valor em seis
anos. O piso é emblemático,
porque tem grande força sobre

as expectativas do mercado financeiro. O
fato ressuscitou o debate sobre os males e
os benefícios de um real forte. "Torne vi-
nho francês, viaje para Miami hoje e per-
ca o emprego amanhã", ironiza Ricardo
Carneiro, do Instituto de Economia da
Unicamp. Ele se refere ao senso comum
da percepção de riqueza que uma parte
da população tem com o dólar barato.

Quem esperava uma mudança no dis-

curso governamental ficou frustrado. Na
mesma terça, durante entrevista coleti-
va, em Brasília, o presidente Lula disse
que "o câmbio vai continuar flutuante.
Não tem milagre". Foi acompanhado pe-
lo ministro da Fazenda, Guido Mante-
ga, para quem "não dá para fazer nenhu-
ma medida artificial", nem "se meter em
aventura'. Em perfeita sintonia, o presi-
dente do Banco Central, Henrique Mei-
relles, reiterou que não há meta para o
dólar. Em vez de atacar o problema do
câmbio frontalmente, o governo vai op-
tar, mais uma vez, por ações compensa-
tórias, como a desoneração da folha de
pagamentos de setores exportadores in-
tensivos em mão-de-obra.

A discussão sobre o nível do câmbio no

Brasil tornou-se um
embate entre corren-
tes econômicas. De
um lado, há uma ala
que atribui o preço do
dólar à taxa básica de
juro, a Selic, a maior do mundo, a incen-
tivar a entrada da moeda norte-america-
na em operações especulativas que resul-
tam na sobrevalorização do real. Outra
parcela de economistas sustenta que a
desvalorização do dólar é um fenômeno
mundial, que pouco há de se fazer, ape-
sar de deixar um rastro de destruição em
setores industriais mais tradicionais.

Não é bem assim. Segundo levantamento
do banco Goldman Sachs, neste ano, a
média de valorização das moedas dos paí-
ses emergentes em relação ao dólar si-
tuou-se em 3%, enquanto no Brasil foi
bem superior, por volta de 5,5%. Mas um
fato é incontestável: desde setembro de
2005, a Seíic caiu 7,25 pontos porcen-
tuais. Veio de 19,75% para 12,5%. No fim
de agosto de 2005, o dólar valia 2.36 reais.
Na terça, fechou a 1,98 real.

Trocando em miúdos, a redução do juro
não evitou urna valorização ainda mais agu-
da do real. Evidentemente, como costuma
defender o ex-ministro Delfim Netto, o juro
alto intensificou, no Brasil, o movimento



global da queda do dólar. O ca-
minho teria sido outro se a Se-
lic estivesse em padrões com-
patíveis com a taxa básica de ju-
ro no restante do mundo.

Pior foi a sinalização dada
pelo Banco Central. Na ava-
liação de Edgard Pereira, o
economista-chefe do Institu-
to de Estudos para o Desen-
volvimento Industrial (ledi),
a autoridade monetária de-
morou para baixar o juro, pro-
moveu uma queda pequena e
praticamente avisou ao mer-
cado, em janeiro, que a taxa
permaneceria elevada.

Com isso, os investidores
financeiros montaram posi-
ções nos mercados à vista e
futuro com base na contínua
valorização do real. E, se a es-
magadora maioria do merca-
do tem o consenso de que esse proces-
so não vai ser alterado, a profecia acaba
por se auto-realizar. É o melhor dos
mundos para quem apostou contra a
posição do BC. Os investidores ganham
com o diferencial de taxa de juro inter-
na e externa e, de quebra, lucram com
a valorização do câmbio quando reme-
tem os recursos ao exterior.

"O BC assistiu à valorização do real com
enorme satisfação, por causa da queda
da inflação", diz Paulo
Francini, diretor do De-
partamento de Pesquisa e
Estudos Econômicos da
Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo
(Fiesp). "O BC fica con-
tente. Quem ganha em
dólar fica contente. Quem
viaja fica feliz. A sensação
de riqueza é um pilequi-
nho agradável. Só que o fígado ofendi-
do é o setor produtivo", afirma.

Até boas notícias acabam por agra-
var o cenário do câmbio. No início do
mês, a agência de classificação de ris-
cos Fitch melhorou o rating, a nota da-
da ao Brasil, para um grau abaixo do in-
vestment grade, nível considerado total-
mente seguro para os credores dos títu-
los brasileiros da dívida. Na quarta-fei-
ra 16, a Standard & Poor's fez o mesmo
gesto. O lado preocupante é que as ini-
ciativas acabarão por atrair mais dóla-

res para o mercado local, pressionando
para baixo as cotações.

Para os ortodoxos puristas, o câmbio
é um preço que reflete o estado da eco-
nomia internacional. Para os desenvol-
vimentistas, um país não pode ficar à de-
riva, sem um projeto econômico nacio-
nal. A pergunta relevante não é se o dó-
lar a 2 reais é pior ou melhor que a 3
reais. Mas sim o que Brasil almeja ser, e
que instrumentos de política econômica
deveria acionar, para não ficar a reboque

dos humores externos.
Não há respostas para

a segunda questão. O Ban-
co Central alega ser ape-
nas guardião da moeda e
não do câmbio. Seu obje-
tivo supremo é controlar a
inflação. O Ministério da
Fazenda lança mão de ex-
pedientes compensató-
rios, como da recente ele-

vação de 20% para 35% da tarifa de im-
portação de têxteis e calçados, para fa-
zer frente, sobretudo, à predatória con-
corrência chinesa. E da nova promessa
de reduzir impostos para os setores afe-
tados, como o de automóveis.

Do ponto de vista restrito e de efeitos
de curto prazo das vantagens do dólar
barato, dois saltam aos olhos. Um é o in-
centivo às viagens internacionais. Ga-
nham os que podem viajar ao exterior.
Segundo dados do Banco Central, em
março, os turistas brasileiros gastaram

521 milhões de dólares no exterior, um
crescimento de 26% em relação ao mes-
mo mês do ano passado. O valor inclui
as despesas realizadas em moeda es-
trangeira e cartão de crédito, além de
compras em sites de comércio eletrôni-
cos. Uma segunda vantagem é o inequí-
voco controle da inflação, que, em tese,
beneficia as famílias de menor renda.

Seria um cenário cor-de-rosa se o
câmbio valorizado não tivesse um efei-
to desagregador sobre a indústria. Na
avaliação de Edgard Pereira, do ledi, vá-
rios setores estão à beira do abismo, co-
mo o de têxteis e calçados, e fábricas de
pequeno e médio porte tendem a fe-
char. "Só resistirão as empresas maio-
res, que ganham na produção em esca-
la. Mas à custa de compra de matérias-
primas e partes importadas", o que mi-
na a cadeia produtiva local.

Estudo do ledi prova que não há pujança
no setor industrial. Ao contrário. No pri-
meiro trimestre do ano, apenas 6 dos 27
setores pesquisados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística foram
responsáveis por 88% dos 3,8% de cres-
cimento. Em palavras simples, há uma
superconcentração da produção em má-
quinas e equipamentos, veículos, meta-
lurgia básica, alimentos, equipamentos
de informática e segmento extrativo mi-
neral. O resto enfrenta sérias dificulda-
des ou apresenta resultados anêmicos.

Paulo Francini, da Fiesp, detalha os





mais forte", explicou o diretor de
relações com investidores da
Gerdau, Osvaldo Schirmer, du-
rante a apresentação dos resulta-
dos trimestrais da empresa.

Nem a Vale do Rio Doce, que
contou com o embalo da alta de
preços das commodities metáli-
cas nos últimos meses, escapou
do impacto de 310 milhões de
reais nos resultados do primeiro
trimestre de 2007, provocado pe-
lo câmbio. Outro efeito indireto
da valorização do real perante o
dólar, para a mineradora, foi a
necessidade de revisão dos inves-
timentos. Há cerca de um mês, a
empresa anunciou que o orça-
mento seria elevado em l bilhão
de dólares, para 7,4 bilhões de dó-
lares. Metade do montante adi-
cional se destina a corrigir o
custo, em reais, dos planos de cres-
cimento da empresa no Brasil.

Mais distante da possibilida-
de de buscar recursos no exte-
rior e de montar estratégias ela-
boradas de hedge (proteção) financeiro,
o setor agrícola é um dos mais preocupa-
dos com o ritmo de valorização do real.
A principal queixa, entretanto, é dirigi-
da aos fabricantes de insumos importa-
dos, cujos preços não acompanham a
queda do dólar. Sobretudo os fertilizan-
tes e defensivos, que encareceram nos
últimos meses, segundo o superinten-
dente técnico da Confederação Nacio-
nal da Agricultura (CNA), Ricardo Cot-
ta Ferreira. "Acreditamos que o ideal se-
ria um incentivo à ampliação das impor-
tações, como forma de manter a compe-
titividade do setor e, ao mesmo tempo,
aliviar a pressão da entrada de dólares
sobre o câmbio", argumenta.

O representante da CNA diz haver uma
divergência entre os pleitos do setor
agrícola e os da indústria. "Os fabricantes
tendem a pedir ao governo a adoção de
medidas protecionistas para se defender
da concorrência internacional, o que
prejudica ainda mais quem precisa de
máquinas e equipamentos para produ-
zir e exportar", afirma Ferreira. "Por que
não exigir medidas que retirem os gar-
galos da produção, como mais investi-
mentos em infra-estrutura e logística?"

Luiz Marchezan, fabricante de equipa-
mentos agrícolas, como plantadeiras, ro-

de barreiras à entrada de produ-
tos importados não faz parte da
atual pauta de reivindicações da
entidade, mas não descarta a
possibilidade. De acordo com o
presidente da Abdib, a estratégia
dos empresários será, num pri-
meiro momento, verificar se me-
didas de desoneração e o aumen-
to da oferta de crédito podem
minimizar os prejuízos dos ex-
portadores. "Não queremos cor-
rer o risco, sempre associado ao
protecionismo, de criar um cli-
ma de acomodação no País", diz.

E há saída para a atual armadi-
lha cambial? Saída há, opinam
os economistas. Ainda que tar-
diamente, o Comitê de Política
Monetária (Copom) poderia
promover um corte substancial
na taxa básica de juro, o que le-
varia os especuladores a des-
montar as operações de apostas
na contínua valorização do real.
Nas últimas reuniões, o BC cor-

cadeiras, grades e arados, alega que forne-
cedores e produtores rurais apanham jun-
tos. "Perdemos 50% do faturamento nos
últimos dois anos, com os efeitos da que-
da do dólar sobre o campo e o aumento
do custo do aço", conta. A retomada veio
com a recuperação dos preços das com-
modities, mas é ameaçada pela trajetória
de alta da moeda nacional. "Se o agricul-
tor estiver disposto a investir, temos uma
chance de voltar a crescer,
mas com o dólar abaixo de
2 reais, não há quem se ani-
me", afirma Marchezan.

Se há um consenso en-
tre os diversos represen-
tantes do setor produtivo
é o de que não há fórmu-
la que agrade a todos, in-
distintamente. Que o di-
ga o presidente da Asso-
ciação Brasileira da Infra-Estrutura e In-
dústrias de Base (Abdib), Paulo Godoy,
entidade que reúne fabricantes de equi-
pamentos para setores como siderurgia,
papel e celulose, petróleo e energia. "Há
entre nós um misto de ganhadores e
perdedores, mas todos estão conscien-
tes da necessidade de minimizar os efei-
tos negativos do câmbio sobre o desen-
volvimento econômico", afirma.

Godoy também garante que o pedido

tou a taxa de juro em 0,25 ponto percen-
tual. Segundo economistas, esse ritmo
poderia subir para 0,75 ponto.

É o que defendem Nouriel Roubini,
do Roubini Global Economics Service,
e ítalo Lombardi, do Idea Global, em
textos disponíveis na internet. "Como
o crescimento (brasileiro) não é excessi-
vo e a inflação está baixa, reduções
maiores do juro refreariam o influxo de

hot money" e, conseqüen-
temente, desvalorizariam
o real. Quanto à estratégia
de compras de dólar e de
realização de leilões, os si-
nais são de que a autorida-
de monetária atingiu o li-
mite de sua capacidade de
interferir na cotação da
moeda americana.

Somente neste ano, o
BC comprou cerca de 42 bilhões de dó-
lares no mercado à vista e as reservas in-
ternacionais brasileiras atingiram 122 bi-
lhões de dólares. Além disso, atuou no
mercado futuro, por meio de um instru-
mento chamado swap cambial reverso,
em que se compromete a pagar ao mer-
cado financeiro a diferença entre o juro
e o câmbio. É um jogo em que o BC só
perde e o mercado, ganha. E o efeito so-
bre a cotação do dólar é insignificante. •
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