
D
ESDE QUE A COTAÇÃO DO
dólar caiu a menos de 2
reais, em 15 de maio —
marca que a moeda ame-
ricana não atingia havia
seis anos —, as discussões
a respeito do que fazer pa-

ra conter a valorização do real tomaram
conta do país. Uma fatia do empresariado
tem clamado por algum tipo de compen-
sação aos setores mais atingidos, deman-
da que parece encontrar eco na Esplana-
da dos Ministérios — o recém-empossa-
do Miguel Jorge, ministro do Desenvolvi-
mento. Indústria e Comércio Exterior, por
exemplo, admite o socorro a produtores
têxteis e de calçados. Esse é um debate,
porém, que tem andado desvirtuado, e o
país arrisca desperdiçar uma excelente
oportunidade para olhar de perto os reais
obstáculos ao crescimento econômico. "Os
problemas que têm sido creditados ao câm-
bio, na verdade, estão relacionados a de-
ficiências profundas do ambiente de ne-
gócios no Brasil", afirma o economista
americano Barry Eichengreen, professor
da Universidade da Califórnia e uma das
maiores autoridades mundiais no estudo
de políticas cambiais. "Mirar a taxa de
câmbio é olhar para o lado errado."

A experiência do grupo gaúcho Randon
— fabricante de tratores, carretas e auto-
peças que fatura l bilhão de dólares por
ano — é emblemática para ilustrar esse
ponto. Recentemente, uma das empresas
do grupo deixou de vender 3 000 carretas
a um cliente americano após perder uma

concorrência para a chinesa Cimc. Até aí.
poderia ser apenas mais um exemplo da
superioridade chinesa em termos de com-
petitividade produtiva. Mas, nesse caso, a
perda nada teve a ver com qualidade ou
tecnologia. Tanto que, assim que os chine-
ses fecharam o negócio, vieram atrás da
própria Randon para comprar justamente
a parte mais nobre da carreta, o eixo, já que
eles não tinham condições de atender às
especificações dos americanos. O item que
tirou a Randon do negócio foi o preço, e,
nesse caso, o vilão não foi o câmbio, na
época na casa dos 2.30 reais. Do valor de

20 000 dólares cobrado pela carreta brasi-
leira, 4 000 correspondem a impostos em-
butidos nas matérias-primas utilizadas em
sua fabricação. Do lado chinês, os impos-
tos totalizam 400 dólares — isso por cau-
sa dos eixos brasileiros. Caso a carreta fos-
se integralmente fabricada na China, teria
imposto zero. Lá, as exportadoras que ope-
ram nas zonas livres não pagam nenhum
tributo, nem mesmo os incidentes sobre
energia elétrica, telefonia e mão-de-obra.
O pior da história é que em 2008 a Cimc
começará a produzir o eixo tal qual os ame-
ricanos exigem. Resultado: a Randon per-
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dera também essa venda. Pode parecer pou-
co para uma companhia que vem apresen-
tando um crescimento fabuloso nas expor-
tações, que passaram de 85 milhões de dó-
lares em 2005 para 210 milhões no ano
passado. Mesmo assim, seus sócios e exe-
cutivos estão preocupados. "Não podemos
nos iludir com o momento atual", diz Eri-
no Tonon, diretor de operações da Randon.
"Estamos vendendo bem porque o mundo
está muito comprador, mas esse cenário
não é permanente e ninguém sobrevive ex-
portando 20% de impostos."

Em uma economia cada vez mais glo-

balizada, é claro que a taxa de câmbio pe-
sa no poder de negociação das empresas,
tanto para o bem quanto para o mal. O la-
do positivo se dá na forma de importações
mais baratas, o que vem ajudando um nú-
mero grande de companhias a fazer novos
investimentos em máquinas e equipamen-
tos —caso, por exemplo, da CSN, que de-
ve concluir uma nova fábrica de cimento
ainda neste ano. Há o outro lado da moe-
da, já que o dólar fraco faz os artigos na-
cionais sofrerem com a concorrência de
similares importados, que chegam mais
barato ao país, e complica a vida dos ex-



portadores. No entanto, em condições nor-
mais de temperatura e pressão — ou seja,
num país com um ambiente favorável aos
negócios —, variações cambiais são en-
caradas como parte da vida econômica.
"Quanto mais eficientes forem a econo-
mia e as empresas de um país, mais bara-
tos serão seus produtos em relação a ou-
tros, e mais espaço eles terão tanto no mer-
cado externo quanto no interno, apesar das
variações do câmbio", afirma o economis-
ta Nathan Blanche, sócio da consultoria
Tendências. "É assim que as vantagens
comparativas se impõem e ocorre a sele-
ção natural dos mais aptos."

No Brasil as coisas não acontecem exa-
tamente assim. O câmbio valorizado fun-
ciona como uma espécie de ampiificador
de distorções acumuladas ao longo de dé-
cadas. A precariedade da infra-estrutura
é um dos fatores mais corrosivos à com-
petitividade de quem opera no país. To-
me como exemplo o transporte de soja,
um dos principais produtos da pauta de
exportação. Gastam-se 40 dólares, em mé-
dia, para mover l tonelada do grão por
l 000 quilômetros no Brasil. Nos Estados
Unidos, o transporte da mesma quantida-
de de grãos pela mesma distância custa
20 dólares. "Os americanos movimentam
70% da soja por hidrovias, o transporte
mais barato que existe, enquanto 80% da
soja brasileira é escoada por caminhão,
justamente a modalidade mais cara", afir-
ma Renato Pavan, diretor da consultoria

Macrologística. "Sem
falar que lá as estra-
das são boas e as da-
qui vivem cheias de
buracos."

Para compensar
tais problemas num
momento de valoriza-
ção do câmbio, muitos
produtores agrícolas
estão migrando para
áreas mais próximas
dos portos. De acordo
com um estudo da
consultoria MB Asso-
ciados, com o dólar
abaixo dos 2 reais, a
margem obtida pelo
produtor paranaense de milho na exporta-
ção é de 28%, descontada a despesa com
frete. Já a margem do milho produzido em
Goiás cai para 8,5%, diferença que induz
a uma realocação produtiva. Um indício
da tendência de migração foi a queda de
11,5% da área plantada com grãos na Re-
gião Centro-Oeste na safra atual. "Não dei-
xa de ser um sinal de maior concentração
em regiões já desenvolvidas", afirma o eco-
nomista Sérgio Vale, da MB. "Melhor se-
ria poder alavancar a economia de áreas
mais distantes, mas por enquanto isso fi-
cou mais difícil."

O peso dos encargos trabalhistas é ou-
tro fator que suga a competitividade das
empresas no país, especialmente dos se-

tores que dependem de
grande quantidade de
mão-de-obra. Na indús-
tria de calçados a diferen-
ça é flagrante. Esse foi um
dos motivos que levaram
a Vulcabrás, fabricante
dos produtos Reebok no
BrasiL a decidir pela aber-
tura de uma fábrica na Ar-
gentina, programada pa-
ra 2008. "Os custos na
província de Buenos Ai-
res são menores do que
em Horizonte, no interior
do Ceará, onde operamos
hoje", afirma Milton Car-
doso, superintendente da

Vulcabrás. A Santista Têxtil já havia se-
guido esse caminho anteriormente. O pe-
so dos encargos trabalhistas sobre o salá-
rio de seus funcionários brasileiros é de
100%, enquanto na subsidiária argentina
é de 56% e na chilena apenas 11,5%.

Diante desse cenário, o governo encam-
pou a reivindicação de parte dos empresá-
rios e pedirá aos ministros do Mercosul
que aceitem a elevação das tarifas de im-
portação para calçados e roupas de 20%
para 35% no bloco. Caso seja aprovada, a
nova alíquota entrará em vigor em julho e
deve aguçar o apetite de outros setores.
"Essa pode ser uma boa medida do ponto
de vista político, mas é muito ruim do pon-
to de vista econômico", afirma o econo-
mista Eichengreen. "O protecionismo só
serve para penalizar o consumidor e pre-
judicar ainda mais as indústrias no longo
prazo." A idéia do governo é ainda mais
estranha quando se lembra que a valoriza-
ção do real segue uma tendência mundial,
já que quase todas as moedas estão se for-
talecendo frente ao dólar — ou seja, há
pouco a ser feito por um país isoladamen-
te. Diametralmente oposta, outra propos-
ta que ganhou destaque nas últimas sema-
nas foi o choque de abertura, defendido pe-
lo ex-presidente do Banco Central Gusta-
vo Franco. Segundo ele, o governo deve-
ria zerar todas as tarifas de importação tem-
porariamente. "Com o aumento das com-
pras, haveria uma saída mais volumosa de
dólares, o que ajudaria a desvalorizar o
real", afirma Franco. Ele reconhece, no en-
tanto, que a medida seria um paliativo. "Na
verdade, o problema não é o câmbio. É o
custo Brasil." •
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