




do na economia brasileira 
atual uma bolha similar 
àquela do Japão. Mas sobram 
sinais de que o Brasil está se 

tornando um país mais 
caro. O famoso índice 

Big Mac, calculado 
pela revista The 
Economist, mos-
trou que o preço do 
sanduíche vendido 
pelo McDonald's 
no país fica atrás 

somente do suíço. O 
nosso Big Mac custa mais que 
o japonês e os vendidos na 
França. Um ranking produzi-
do pela consultoria americana 
Mercer sobre o custo de vida 
em 214 cidades colocou São 
Paulo na 21a posição, seis lu-
gares adiante de Nova York e 
29 adiante de Frankfurt. De 
acordo com a pesquisa, que 
serve de referência para o pa-
gamento do salário de executivos, fre-
quentar uma academia de ginástica na 
capital paulista sai pelo dobro do preço 

cobrado em uma similar em Nova York 
e por quase o triplo do que se paga 
em Londres. A conta de um jantar 
em um restaurante da moda no Rio 
de Janeiro é mais salgada do que 
num bistrô refinado de Paris. Tam-
bém para o Departamento de Defe-
sa dos Estados Unidos, não há 
dúvida de que o Brasil se tornou 
um destino caro. Os oficiais ame-
ricanos em serviço no exterior re-
cebem, mensalmente, um comple-

mento salarial para que mantenham pa-
drão de vida equivalente ao que possuíam 
em casa. Os subsídios pagos aos militares 
em São Paulo são maiores do que aqueles 
destinados aos homens destacados para 
postos europeus como Roma ou Londres 
(veja o quadro acima). Todas essas pes-
quisas atestam aquilo que os brasileiros 
em férias no exterior já haviam notado: 
os preços europeus não assustam mais e, 
muitas vezes, são inferiores aos das gran-
des cidades brasileiras. 

Tradicionalmente, a pesada carga tri-
butária brasileira eleva o preço de produ-
tos e serviços no Brasil. Mas o aumento 



recente do poder de compra do brasileiro 
no exterior é resultado do câmbio valori-
zado. Afirma o economista Carlos Edu-
ardo Soares Gonçalves, da USP: "Nós 
ficamos mais ricos. Por isso é natural que 
o real fique mais forte em relação a outras 
moedas". O país ficou mais rico porque 
saiu fortalecido da crise e cresce mais 
rápido do que as nações desenvolvidas. 
Em razão disso, tem recebido grande flu-
xo de investimentos externos. Ao mesmo 
tempo, o Brasil tem se beneficiado do 
aumento no preço das commodities, pro-
dutos como a soja e o minério de ferro, 
que compõem a maior parte das exporta-

ções. Com a queda na cota-
ção da moeda dos Estados 
Unidos", os dólares de um 
trabalhador americano pas-
sam a valer menos no Brasil. 
Paralelamente, os reais dos 
brasileiros ganham poder de 
compra lá fora. Esse racio-
cínio beira à tautología. Me-
nos óbvio, no entanto, é 
perceber que o aumento do 
custo de vida em relação a 
outros países não significa 
necessariamente que tenha 
ocorrido um aumento do 
custo de vida interno. Tanto 
é assim que a inflação brasi-
leira permanece dentro das 
metas estabelecidas pelo go-
verno. Por que isso ocorre? 
Justamente por causa da va-
lorização cambial, explica o 
economista José Júlio Sen-
na, da MCM Consultores: 
"O crescimento acelerado 

da economia brasileira traz pressões in-
flacionárias. Em resumo, o país precisa 
necessariamente ficar mais caro. Isso 
pode ocorrer pelo aumento da inflação. 
Como o Banco Central evita que isso 
ocorra, a outra maneira de o país ficar 
relativamente mais caro é pela valoriza-
ção do câmbio". 

O próprio Senna, no entanto, reco-
nhece que o bom momento brasileiro 
explica apenas em parte a valorização 
do real. Na verdade, a moeda americana 
tem caído diante das moedas de todos 
os países que possuem o câmbio flutu-
ante, num reflexo da enxurrada de dóla-

res que o Federal Reserve (o banco cen-
tral dos Estados Unidos) vem imprimin-
do em sua tentativa de reavivar a econo-
mia. Na China, em contrapartida, a co-
tação do iuane é mantida, a ferro e fogo. 
em um nível fixo e depreciado em rela-
ção ao dólar. Se a cotação da moeda 
americana está em queda, a do iuane cai 
ainda mais. barateando os produtos fei-
tos na China. É nesse campo de batalha 
que se trava a guerra cambial a que se 
referiu o ministro da Fazenda do Brasil, 
Guido Mantega. Temerosos de perder 
competitividade, alguns países lança-
ram estratégias, nas últimas semanas, 
para evitar uma queda mais brusca do 
dólar. O Brasil, por exemplo, elevou o 
imposto sobre operações financeiras 
(IOF), que incide sobre capitais estran-
geiros especulativos. 

Para terminar, um detalhe curioso. 
Em termos reais, isto é, ajustado pela 
inflação brasileira e pela americana, o 
dólar no Brasil vale hoje o mesmo do 
que valia há doze anos. O real está tão 
forte quanto esteve na eleição de 1998. 
quando o PT acusou Fernando Henri-
que Cardoso de ter feito populismo 
cambial para assegurar sua reeleição. É 
verdade que naquele periodo o câmbio 
era controlado, e não flexível como ho-
je. Mas isso não diminui o fato de o 
poder de consumo dos brasileiros ser 
atualmente ainda maior, em boa medi-
da por causa do real valorizado. O PT 
está se valendo do populismo cambial 
para conquistar mais quatro anos no 
poder? Segundo o índice Big Mac, a 
resposta é sim. 
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