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Anotícia boa da semana é
que a economia brasileira
está desacelerando lenta-
mente. A ruim, é que os Es-

tados Unidos também estão. O Bra-
sil pode conter a inflação. Os EUA
devem inundar ainda mais o merca-
do com dólares. Desvalorizada, a
moeda americana corre para merca-
dos mais rentáveis e líquidos, como
o Brasil.

Aqui, juro alto e restrições ao cré-
dito estão contendo a demanda e a
inflação. Lá, mesmo com estímulos,
ela definha. O desemprego nos Esta-
dos Unidos aumentou, agora para
9,1% da força de trabalho, e o PIB
encolheu, o que deve levar o banco
central americano a manter a atual
politica de injeção de liquidez. Di-
nheiro em excesso que deve afluir
para o Brasil. A consequência é um
duplo efeito negativo.

O primeiro é valorizar ainda mais
internamente o real; o segundo é le-
var os investidores, financeiros ou
diretos, a se voltarem ainda mais pa-

ra o mercado brasileiro, onde taxas su-
periores a 10% oferecem um rendimen-
to excepcional, atrativo, líquido e segu-
ro em títulos do governo.

É um cenário desconfortável de ju-
ros altos e dólares se desvalorizando lá
fora e no Brasil. Isso poderá trazer sé-
rios problemas e provocar um cresci-
mento desequilibrado no Brasil em que
a indústria que gera empregos recua e o
setor de produtos básicos avança.

Os indicadores desta semana mos-
tram que a economia americana está
parando.

Mais dólares. Diante disso, o Fed po-
de prorrogar o prazo de injeção de liqui-
dez, que termina no fim do mês. Jogará
direta ou indiretamente mais dólares
no mercado financeiro internacional.

Até agora, já foram US$ 2 trilhões
que inundaram o mercado mundial, es-
correndo para países que vão bem, ren-
dem mais e são seguros, ou outra medi-
da que tenha efeito semelhante.

Ao mesmo tempo, o recuo da moeda
americana, agora mais acentuado, será

maior no Brasil, onde o real já está sen-
do valorizado por crescentes investi-
mentos financeiros ou diretos. Isso vai
prejudicar ainda mais a produção da in-
dústria nacional, já deslocada pela com-
petição externa.

É um duplo efeito, dólar e câmbio,
altamente negativo para o setor que
mais cria empregos no País.

Ora, as commodities. Outra agravan-
te: o Brasil aumentará sua dependência
do aumento das exportações de com-
modities, hoje quase 50% do total. Os
preços são altos, mas podem se retrair
se a economias americana e europeia
crescerem apenas em torno de 2% este
ano. Todo mundo desacelera, até o Bra-
sil. A economia mundial se adapta a um
crescimento menor.

O resultado é que o comércio mun-
dial não deverá se expandir ao ritmo
previsto pela OMC de 22%, mas será
ocupado pela China, pelos Estados Uni-
dos e pela Europa, que não têm para
onde crescer, e contam com moedas
desvalorizadas diante do real...

Pode mudar? Tudo indica que não.
Com a nova situação nos Estados Uni-
dos, vão entrar mais dólares porque a
inflação ainda está alta e o BC não vai
reduzir o juro, que, por sua vez, atrai
ainda mais capitais externos, financei-
ros ou não. E tem ainda os dólares da
balança comercial decorrentes das
commodities, e o superávit de quase
US$ 9 bilhões, e a chegada dos chine-
ses.... É muito dólar!

Brasil é ‘o cara’. O Brasil está sendo
nos últimos anos um dos países mais
atraentes para os investidores exter-
nos, financeiros ou não. Cresce susten-
tado por um mercado interno vigoroso
com grande potencial de expansão, e
tem economia mais saudável que a de
outros países.

E por que reclamar? A coluna não re-
clama. Lembra apenas que esse cenário
interno positivo contrasta agora ainda
mais com o externo negativo, agravado
agora por excesso de liquidez gerado
pelo Fed e – por que não? – o Banco
Central Europeu às voltas com os seus
títulos duvidosos. Agora, vai engolir
mais da Grécia. O governo deve ir se
preparando para conter esse afluxo de
investimentos, agora com a aprovação
do FMI, e absorver esses dólares.

O que há de mal nisso. Apenas que o
governo já acumula mais de US$ 300
bilhões de reservas – US$ 30 bilhões a
mais nos últimos cinco meses e igual à
que tinha em 2002. E, para não jogar
reais no mercado interno, só pode fa-
zer isso, emitindo e vendendo títulos,

pagando os altos juros do mercado,
para comprar esses dólares, aumen-
tando reservas e dívida.

Toma que o dólar é teu. E daí? Daí
que quem investe essas reservas, es-
ses dólares, no exterior, principal-
mente em papéis americanos, não
tem muito aonde ir. E vai ter que
continuar fazendo isso, trocando re-
servas cambiais por divida interna.

Não há muita saída, além de assu-
mir prejuízos da diferença de juros e
desvalorização do dólar, enquanto
os Estados Unidos e a Europa não se
recuperarem. E isso mesmo porque
o BC e o governo vão continuar acei-
tando juros altos que seguram a infla-
ção mas atraem mais dólares.

Se servir do consolo, não somos
somente nós, não. Os países emer-
gentes acumulam reservas de US$ 4
trilhões, a maior parte aplicada em
papéis americanos com rendimento
irrisório, e em dólares que vão se des-
valorizar ainda mas com a desacele-
ração americana. Só que pagam juro
baixo e têm moeda desvalorizada. O
Brasil, não.

Eles, como nós, trocam reservas
por dívida interna. A diferença é que
pagamos juros altos e temos um real
valorizado. Eles, não.

Fazer o quê? No Brasil não são as
dores do parto, que já passaram, mas
da adolescência de uma economia
que amadurece aos poucos e só ago-
ra começa descobrir o mundo... Co-
mo no caso dos jovens, basta seguir
o bom caminho.

Todo sábado noEstadão.

A análise da balança comercial brasilei-
ra mostra, nos últimos anos, uma im-
pressionante expansão das importa-
ções no Brasil. Ressalvado o período

imediatamente posterior à crise financeira de

2008, o Brasil vem se destacando entre os países
onde a importação mais cresce.

É verdade que uma parte substancial das impor-
tações brasileiras é classificada como bens de ca-
pital, consequência de um país que expande sua
infraestrutura, ou como insumos, uma vez que a
estrutura tributária ainda mantém incentivos à
montagem em território nacional. Mas a balança
de insumos industriais vem apresentando cres-
centes déficits – principalmente em autopeças e
eletrônicos –, de onde se infere a substituição de
fornecedores nacionais, em detrimento de ca-
deias industriais que levaram décadas para serem

construídas.
Mas é o crescimento da importação de bens de

consumo que mais chama a atenção, e porcentual-
mente mais cresce no Brasil. Um setor de grande
impacto na balança é o de automóveis, inclusive
porque o mercado brasileiro é um alvo primordial
num momento de retração mundial. Mas, desde
alimentos mais elaborados até bebidas, a expan-
são do consumo de bens importados é explosiva.

Pode-se explicar esta expansão por dois fatores
combinados: classe média e câmbio sobrevaloriza-
do. A classe C vai ao paraíso do consumo com gran-
de poder de compra, graças ao nível histórico da

moeda nacional. A sobrevalorização cambial
permite a “plata dulce”, como denominavam na
Argentina a euforia consumista dos anos 1980.

É importante lembrar, entretanto, que esta
doçura monetária se torna preocupante quan-
do implica desmonte das cadeias produtivas ou
torna ainda mais difícil superar o dilema históri-
co, no Brasil, de não conseguir acumular pou-
pança nacional.
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E vêm mais dólares aí...

Raquel Landim

O crescimento das importa-
ções de bens de consumo pro-
voca um impacto negativo
em toda a cadeia produtiva,
porque reduz a demanda por
insumos industriais feitos no
País. Para os especialistas em
comércio exterior, é um sinal
de alerta para o risco de desin-
dustrialização.

O setor de aço é um exemplo.
Com o crescimento das impor-
tações de produtos feitos de
aço, como carros, autopeças,
eletrodomésticos, móveis, etc,
as compras externas “indire-
tas” do setor atingiram 4,2 mi-
lhões de toneladas no ano passa-
do.

Na outra ponta, o câmbio va-
lorizado prejudicou as exporta-
ções desses bens, e as vendas
externas “indiretas” de aço fica-
ram em 2,6 milhões de tonela-
das em 2010. Por esse cálculo, o
setor registrou um déficit “indi-
reto” de 1,5 milhão de tonela-
das.

O volume é significativo e
chega a representar 7% do que
as siderúrgicas venderam no
mercado brasileiro no ano pas-
sado. Carlos Loureiro, presi-
dente do Instituto Nacional
dos Distribuidores de Aço (In-
da) projeta que esse déficit indi-
reto vai atingir 2,5 milhão de to-
neladas este ano.

As importações diretas de
aço, em contrapartida, estão
em queda. De janeiro a abril, o
País importou 1,1 milhão de to-
neladas de produtos siderúrgi-
cos, 38% abaixo do mesmo pe-
ríodo do ano anterior. Loureiro
explica que isso é resultado da

queda da produção industrial
brasileira e também da redução
da margem das siderúrgicas,
que ofereceram descontos para
competir com os importados.

Autopeças. O setor de autope-
ças é outro que sofre com a for-
te concorrência dos importa-

dos. O problema não é apenas a
chegada dos carros prontos,
que reduzem a demanda por pe-
ças locais, mas também é impor-
tação direta de autopeças.

Segundo o Sindipeças (enti-
dade que representante os fabri-
cantes instalados no Brasil), o
déficit da balança comercial do
setor vai chegar ao recorde de
US$ 4,5 bilhões este ano. Em
2010, o saldo foi negativo em
US$ 3,5 bilhões.

“O setor de autopeças é um
dos casos mais impressionan-
tes dos efeitos do câmbio, por-
que era superavitário”, diz Wel-
ber Barral, sócio da Barral M.
Jorge Consultoria e ex-secretá-
rio de Comércio Exterior do mi-
nistério do Desenvolvimento.
Em 2006, o setor registrava su-
perávit de US$ 1,9 bilhão.

Os emergentes e a
doçura monetária

Cenário. Setor de aço é um dos exemplos: compras ‘indiretas’ chegaram a 4,2 milhões/t

● Efeito câmbio

WELBER BARRAL
SÓCIO DA BARRAL M. JORGE
CONSULTORIA E EX-SECRETÁRIO
DE COMÉRCIO EXTERIOR
“O setor de autopeças
é um dos casos mais
impressionantes dos efeitos
do câmbio, porque era
superavitário.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 jun. 2011, Economia & Negócios, p. B4.




