
O
economista americano 
Barry Eichengreen, autor 
do recém-publicado livro 
Exorbitant Privilege: The Ri-

se and Fall of the Dollar and the Future of 
the International Monetary System (ainda 
sem tradução para o português), escre-
veu em um artigo para o Wall Street Jour-
nal que a hegemonia do dólar está perto 
do fim. Segundo o professor da Univer-
sidade da Califórnia, a unidade mone-
tária mais utilizada no mundo deixará 
de ser a única moeda de reserva inter-
nacional e a principal referência na con-
versão de preços das transações comer-
ciais além fronteiras já nesta década. 
Eichengreen calcula que o dólar ainda 
deve sofrer uma desvalorização média 
de 20% e prevê a ascensão tanto do euro 
quanto do yuan chinês. Nesse cenário, 
os Estados Unidos terão de aprender a 
lidar com os riscos cambiais. 

Os primeiros sinais dessa transição, 
ainda por se confirmar, confundem-se 
com o que muitos preferem chamar de 
guerra cambial. No Brasil, a aprecia-
ção do real frente à moeda americana 
precipitou, nestes primeiros meses de 
governo da presidente Dilma Rousseff, 
um debate mais acalorado em torno da 
competitividade global das empresas 
nacionais, com ou sem capital estran-
geiro. Apesar dos esforços da equipe 
econômica, o país continua suscetível 

à enxurrada de dólares no curto pra-
zo. Mesmo com algumas iniciativas da 
equipe econômica, a cotação do dólar 
comercial ficou abaixo da barreira psi-
cológica de R$ 1,60 enquanto se intensi-
ficavam alertas de desindustrialização 
por parte das principais entidades em-
presariais do país, sobretudo diante do 
avanço da China e de seus preços imba-
tíveis no mercado doméstico. 

O mais preocupante, dizem os es-
pecialistas, é que, ultrapassado o pro-
palado marco de cem dias desde a pos-
se de Dilma, o governo não deixou 
claro quais são os planos para a eco-
nomia, que sofre com a pressão infla-
cionária e a perspectiva de queda do 
crescimento do PIB (Produto Interno 
Bruto) para índices abaixo de 5%. 

Já a indústria se mostra impoten-
te diante da disputa internacional. "A 
China oferece preços três vezes meno-
res do que os praticados por empresas 
brasileiras. É uma competição desi-
gual. Não há alíquota, ganho de produ-
tividade ou ajuste de câmbio que dê jei-
to nisso. Se nada acontecer, em um ou 
dois anos uma parcela importante da 
indústria nacional deve mudar de lado. 
Deixará de produzir e reduzirá postos 
de trabalho para se tornar revendedora, 
importadora ou montadora de produ-
tos importados", alerta Mario Bernar-
dini, assessor econômico da presidên-

cia da Abimaq (Associação Brasileira 
de Máquinas e Equipamentos). 

Responsável pelo Departamento 
de Competitividade, Economia e Es-
tatística da Abimaq, Bernardini acre-
dita que o país precisa de defesas co-
merciais mais consistentes para se 
industrializar. Ele cita o heterodoxo 
economista coreano Ha-Joon Chang, 
autor de Maus Samaritanos: O Mito do 
Livre-comércio e a História Secreta do Ca-
pitalismo (Elsevier, 2009), como refe-
rência para seus argumentos. Em sua 
trajetória, o premiado escritor coreano 
demonstra que todos os países consi-
derados desenvolvidos protegeram, de 
alguma forma, sua indústria no início 
do processo de desenvolvimento eco-
nômico nacional, como se fossem fi-
lhos que precisam de retaguarda finan-
ceira e boa formação acadêmica até se 
lançar no mercado de trabalho. "A par-
ticipação de mercado de produtos im-
portados na indústria de transforma-
ção vem crescendo sistematicamente", 
diz Bernardini. 

Uma análise de 20 setores estratégi-
cos mostra que, em 2004, de cada dez 
itens consumidos no Brasil, seis eram 
nacionais e quatro, importados. Em 
2010, a relação se inverteu: a participa-
ção de produtos importados chegou a 
60% e a de nacionais caiu para 40%. 

Na opinião do pesquisador Carlos • 



Arruda, professor de inovação e com-
petitividade e coordenador do Núcleo 
de Inovação da Fundação Dom Ca-
bral, a situação realmente preocupa. 
Para ele, nem todos os setores da indús-
tria brasileira de transformação terão 
tempo hábil de se preparar para enfren-
tar a concorrência internacional, prin-
cipalmente chinesa. A tendência é de 
que muitos "fiquem pelo caminho". 

"As empresas nacionais sempre tra-
balharam protegidas, investindo em 
qualidade e gestão, mas com foco no 
mercado doméstico, sem se preocupar 
em exportar, o que significaria com-
petir internacionalmente. Em duas 
décadas, o contexto mudou, mas as 
condições de produção não. Além dos 
problemas estruturais [como as péssimas 
condições de portos, rodovias e ferrovias, 

que dificultam e aumentam os custos de es-

coamento da produção e cambiais, exis-
te uma grande defasagem para priori-
zação de inovação", avalia. 

Segundo Arruda, o Brasil conti-
nuará atraindo dólares, uma vez que 
o Estado usa o aumento dos juros para 
conter a inflação e é o principal toma-
dor de dinheiro do mercado financeiro. 
"Além disso, nossa imagem no exterior 
melhorou muito, e, com as perspecti-
vas de grandes eventos e da própria ex-
ploração do pré-sal, o país passou a ser 
visto como um dos oásis para os inves-
tidores internacionais. Como as mu-
danças estruturais devem demorar, res-
ta às empresas trabalhar com metas de 
longo prazo e investir em inovação." 

Presidente da Lanxess, multinacio-
nal do setor químico, Marcelo Lacerda 
critica o empresariado que só reclama 
do ambiente de negócios no país. "Pa-
ra ser competitivo, é preciso deixar a 
choradeira de lado e ter planos de longo 
prazo. Temos habilidade de fazer negó-
cio, uma massa de consumo crescente, 
mas, se isso não for bem aproveitado, 
os avanços serão irrisórios", opina. La-
cerda exemplifica: "A energia no Bra-
sil é uma das mais caras do mundo. Fo-
mos atrás de alternativas. Investimos 8 
milhões de euros em uma planta que 
usa bagaço de cana, mais barato". 

OUTRO LADO 
Ennio Crispino, presidente da Abimei 
(Associação Brasileira dos Importado-
res de Máquinas e Equipamentos), não 
vê o dólar como vilão da história, em-
bora reconheça que os Estados Unidos 
usem sua força para mantê-lo deprecia-
do e a China pratique um câmbio arti-
ficial. Para ele, inclusive, o câmbio bai-
xo também prejudica a importação de 
bens de capital, que suprem uma de-
manda importante da indústria brasi-
leira. "Mas a questão principal é que 
as empresas nacionais não estão acos-
tumadas a ambientes mais competiti-
vos. Apesar dos inúmeros problemas 
que oneram a indústria, as margens e 

os preços praticados no país nem sem-
pre acompanham o que se estabele-
ce no mercado internacional, mesmo 
entre companhias com capital estran-
geiro", avalia Crispino. "Dificultar a 
importação para evitar a concorrên-
cia não é uma medida inteligente, ain-
da mais quando se fala em máquinas e 
equipamentos que integram o portfolio 
de fabricantes brasileiros". 

A principal preocupação dos im-
portadores diz respeito à criação de 
novas barreiras comerciais, como tem 
defendido Fernando Pimentel, minis-
tro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC). "A in-
dústria brasileira tem dificuldades cla-
ras de concorrer em iguais condições 
com os produtos chineses. Lá eles de-
senvolvem competências com uma ve-
locidade muito grande. Além disso, os 
chineses trabalham com escalas supe-
riores e o poder público determina as 
regras", argumenta a secretária de De-
senvolvimento da Produção do MDIC, 
Heloísa Menezes. "Temos de apostar 
em cadeias com competências claras e 
consistentes, além de simplificar o am-
biente de negócios e comércio exterior 
e investir, sobretudo, na área de edu-



laboratório para ganhar escala de mer-
cado. "A indústria tem de atuar mais 
no risco", sentencia Elias. O presidente 
do BNDES (Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social), Lu-
ciano Coutinho, reconhece que a com-
petitividade da indústria brasileira está 
bastante abalada. "Por isso nossa prio-
ridade é intensificar os gastos com ino-
vação", sinalizou o dirigente durante 
reunião de Mobilização Empresarial 
pela Inovação (MEI), em abril, promo-
vida pela CNI (Confederação Nacional 
da Indústria), em São Paulo. 

O diretor-presidente da Siemens 
Brasil, Adilson Antonio Primo, defen-
de que a inovação passe a ser tratada 
pelas empresas do país como investi-
mento, e não custo. Ele concorda que 
o ambiente de competitividade brasi-
leiro é hostil, com problemas sistêmi-
cos, mas lembra que o protagonismo da 
inovação deve ser das empresas. 

"Só assim vamos ampliar nossa 
participação de mercado no comércio 
global, que hoje é de apenas 1,2%", ar-
gumenta o executivo. Mas, para isso, a 
indústria precisa de estímulos para in-
vestir em pesquisa, como fez a Coréia 
do Sul. E também de mercado. "O em-
presário só inova quando tem deman-
da no longo prazo, que é o que acontece 
no setor de óleo e gás". Porém, só isso 
não basta. "E preciso desonerar a in-
dústria e controlar o que está entrando 

cação. A única saída para a indústria é 
pela via da inovação." 

Nas palavras do secretário-execu-
tivo do Ministério da Ciência e Tec-
nologia, Luiz Elias, falta às empresas 
brasileiras investir na chamada etapa 
pré-competitiva da inovação. Cara e 
arriscada, essa fase corresponde ao pe-
ríodo em que o produto novo deixa o 

com medidas antidumping mais ágeis. 
Nossos concorrentes fazem isso", diz o 
presidente da Siemens. 

Para o presidente do Conselho de 
Administração da Brasil Foods e ex-
ministro do MDIC, Luiz Fernando 
Furlan, o Brasil caminha para figurar 
entre as potências econômicas mun-
diais. "Mas precisamos investir mais 
em competitividade. O câmbio não é 
o foco, e a pressão inflacionária é sa-
zonal. O que temos de fazer é desone-
rar o investimento, tirar o peso dos pro-
dutos industrializados com potencial 
de exportação, mas também usar nos-
sas ferramentas para atrair os talentos 
brasileiros de volta ao país e agregar os 
conceitos de inovação aos processos", 
afirma Furlan. 

O presidente da CNI, Robson Bra-
ga de Andrade, é direto na avaliação. 
"O futuro está na inovação. Queremos 
dobrar o número de empresas inova-
doras no Brasil em quatro anos, além 
de mobilizar e capacitar empresários e 
gestores de todo o país e discutir a me-
lhoria das políticas públicas de incen-
tivo às iniciativas", planeja. 

Andrade defende a atração de cen-
tros de pesquisa para o Brasil, como os 
da IBM e da General Eletric (GE), re-
cém-anunciados, e pede que haja mais 
agilidade na análise dos registros de 
patentes pelo Inpi (Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial). • 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 399, p. 56-59, maio. 2011.




