
Porque pagamos mais caro? 
Levantei a bola na CBN e na Globo: pagamos 

muito mais caro aqui, no Brasil, pelos mesmos 

produtos globais? Muitos chutaram. Apare-

ceram exemplos de mercadorias tão diversas 

quanto automóveis, medicamentos e gravatas. 

Há dois tipos de experiência. Uma é a de 

viagem. A mais conhecida é a expedição de 

compras em Miami ou Nova York. Mas um 

ouvinte contou que encontrou seus remédios 

pela metade do preço em Buenos Aires. Outros 

estranharam que os mesmos carros —uns 

produzidos aqui, outros, na Argentina, e todos 

sendo vendidos nos dois países— são mais ba-

ratos nas revendedoras portenhas. Um ouvinte 

perguntou: posso aproveitar um feriado em 

Buenos Aires, comprar um carro e voltar com 

ele? Não pode. Quer dizer, talvez até possa, mas 

pagando taxas diversas. 

Eu mesmo, o colunista, tive nas mãos, em 

um shopping de S.Paulo, uma malha de lã de mar-

ca global pelo preço de R$ 490,00, e o mesmíssi-

mo casaco pelo equivalente a R$ 180,00 em um 

shopping igualmente chique, em Santiago. 

Mas a outra experiência, cada vez mais 

constante, está na internet, nos sites 

internacionais de compra. Um leitor sugeriu 

sites onde comprar gravatas, inclusive aquelas 

de melhor grife. Outro recomendou um site de 

busca de vinhos: você coloca o que está procu-

rando, como um Dom Melchor 2005, 

e o site indica lojas em diversos países. 

E por ali pudemos ver que esse excelente 

vinho chileno é oferecido a US$ 42 numa loja de 

Londres e a US$ 178 numa loja brasileira. 

Vinho parece que não dá para comprar lá 

e receber aqui, pelo correio ou coisa parecida. 

Mas vários leitores contaram que compram 

roupas regularmente, sem impostos, 

no caso de pacotes não ostensivos. 

Em resumo, não há dúvida de que aqui 

é geralmente mais caro. E por quê? Há cinco 

classes de problemas: 

Impostos — não a há a menor dúvida: a carga 

tributária impõe custos elevados ao consumi-

dor. O caso dos remédios é dramático: em um 

medicamento que custa dez reais, o governo 



leva R$ 3,50, mesmo de produtos de uso con-

tínuo. Os impostos cobrados no Brasil sobre 

remédios são os mais caros do mundo. Não faz 

sentido. Em produtos eletrônicos, a carga pode 

chegar à metade do preço final. 

0 custo de fazer negócios no Brasil — pesquisa 

nacional da Firjan mostra que a abertura de 

uma empresa exige de seis a oito etapas buro-

cráticas, pagamento de 12 a 16 taxas, tudo com 

43 documentos (alvarás, licenças etc.). Abrir 

uma empresa pequena no Rio, no ramo da 

alimentação, sai por mais R$ 5 mil. Há estados 

em que os Bombeiros cobram R$ 2.500 para 

dar um alvará. Em Santa Catarina, a OAB local 

tabelou em R$ 2.681,00 o trabalho do advogado 

de assinar o contrato de abertura de empresa, 

em geral um contrato-padrão. Um estudo da 

Fiesp calcula que as empresas brasileiras gas-

tam anualmente cerca de R$ 45 bilhões com 

burocracia, uma enormidade: equivale a 1,5% 

do PIB. incluem-se aqui custos trabalhistas e o 

dinheiro e a energia aplicados pelas empresas 

nas relações com o fisco. 
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