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B ra s i l

Alta de IPI sobre carros foi “tiro certeiro”
de política industrial, avalia economista
João Villaverde
De São Paulo

Em 15 dias, montadoras instala-
das no país vão começar a recolher
uma alíquota 30 pontos percen-
tuais maior de Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) sobre
veículos com menos de 65% de
conteúdo nacional. Criticada co-
mo protecionista e alvo de discus-
sões na Organização Mundial do
Comércio (OMC), a decisão do go-
verno Dilma foi um "tiro certeiro"
de política industrial, na avaliação
do economista coreano Ha-Joon
Chang, professor da Universidade
de Cambridge (EUA) e prêmio
Myrdal de Economia de 2003.

Para Chang, se a OMC não prevê
a adoção por parte de seus mem-
bros de medidas tributárias puni-
tivas aos importados na proporção
da medida adotada no ano passa-
do pelo governo, não é o Brasil que
está errado, mas a OMC.

"Até a Primeira Guerra Mundial,
todos os países desenvolvidos,
com a exceção da Holanda e da
Suíça, aplicaram políticas forte-
mente protecionistas no início, de
forma a intensificar a produção in-
terna, com a ramificação de exten-
sas cadeias produtivas", afirmou
Chang ao Va l o r . O economista

veio ao Brasil participar do semi-
nário internacional Laporde, pro-
movido pela Cambridge e pela
Fundação Getulio Vargas (FGV-SP),
que termina sexta-feira.

Apesar de defender a medida,
que entrou em vigor em 16 de de-
zembro, Chang avalia que a deci-
são do governo peca pela curta du-
ração — a nova tabela de IPI, criti-
cada como "protecionista" pelos
importadores, vale até 31 de de-
zembro deste ano.

"Uma política industrial capaz
de induzir os investimentos das
empresas instaladas aqui, além da
contratação de mão de obra, deve
durar mais para fazer efeito. De ou-
tra forma, a medida é apenas uma
reação momentânea contra a inva-
são de veículos importados, que
deixarão de chegar em 2012, para
chegar em 2013", disse Chang.

O economista cita o caso das
duas últimas potências econômi-
cas mundiais, Reino Unido e EUA,
para defender a medida brasileira.
Enquanto desenvolvia suas indús-
trias, em especial o setor têxtil e a
indústria naval, o governo inglês
praticava tarifa média de 45% a
55% sobre importados, entre as dé-
cadas de 1820 e 1860. Quando já
havia adquirido um padrão tecno-
lógico superior aos demais com-

petidores, o governo inglês zerou
as tarifas, a partir de 1875, e passou
a defender o livre comércio, onde
sua vantagem era indiscutível.

Nos EUA, explica Chang, o pro-
cesso foi o mesmo: as tarifas mé-
dias dos manufaturados impor-
tados era de 50% em 1875 e 44%
em 1913, e só foi cair a 14% em
1950, após a Segunda Guerra
Mundial, quando sua suprema-
cia econômica era evidente.

"O Brasil está entusiasmado
com a atenção mundial, mas a eco-
nomia brasileira ainda representa
apenas 3% do PIB mundial", afirma
Chang. Para ele, o país ainda não é
desenvolvido o suficiente para
permitir a livre entrada dos manu-
faturados importados.

De acordo com o economista,
o Ministério da Fazenda acerta
em taxar a entrada de capitais es-
trangeiros, e, em especial, em co-
brar Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras (IOF) sobre a "especu-
lação" com derivativos de câm-
bio no mercado futuro.

Chang admite que taxar capitais
estrangeiros e sobretaxar manufa-
turados importados podem ser
consideradas medidas do passado,
mas diz que, " se funcionaram no
passado, é coerente imaginar que
vão funcionar agora".

C o n j u n t u ra Poder de compra do piso nacional subiu e hoje ele permite a aquisição de 2,2 cestas básicas

Mínimo equivale a um terço do salário médio
Sergio Lamucci
De São Paulo

O aumento real de pouco mais
de 60% do salário mínimo desde
2003 encurtou a distância entre o
valor do piso e o rendimento mé-
dio nas seis principais regiões me-
tropolitanas do país, que teve alta
de quase 20% acima da inflação no
período. O reajuste do mínimo
ajudou a impulsionar o consumo
das famílias nos últimos anos, ao
elevar significativamente o poder
de compra de uma fatia expressiva
da população. Na média de 12 me-
ses até março de 2003 (um mês an-
tes de subir de R$ 200 para R$ 240),
o mínimo equivalia a 24% do salá-
rio médio nas maiores regiões me-
tropolitanas, proporção que atin-
giu 34% em janeiro deste ano, na
mesma base de comparação, se-
gundo cálculos e estimativas da
Quest Investimentos.

O economista Fabio Ramos, da
Quest, diz que os números deixam
claro o avanço mais forte do poder
de compra de quem tem o rendi-
mento indexado ou referenciado
ao mínimo em relação ao restante
da população nos últimos anos.
Estão nesse grupo cerca de dois
terços dos beneficiários do Institu-
to Nacional do Seguro Social
(INSS) e da Lei Orgânica de Assis-
tência Social (Loas, voltado para
idosos e pessoas com deficiência),
empregadas domésticas, outros
trabalhadores de baixa renda e
funcionários de prefeituras de ci-

dades menores.
O aumento do mínimo foi cal-

culado com base na média em 12
meses para suavizar eventuais os-
cilações bruscas. No caso do ren-
dimento médio nas seis princi-
pais regiões metropolitanas, o
número leva em conta estimati-
vas da Quest para dezembro de
2010 e janeiro de 2011.

Para Ramos, o aumento expres-
sivo do salário mínimo contribuiu
para impulsionar especialmente o
consumo de bens semi e não durá-
veis (como alimentos, vestuário e
calçados) e de alguns bens durá-
veis (como eletrodomésticos e ce-
lulares). Em 2003, eram necessá-
rios um pouco mais de três salários
mínimos para comprar uma gela-
deira. Hoje, pouco mais de 1,5 mí-
nimo é suficiente para pagar um
refrigerador, segundo cálculos de
Ramos. Além da alta do mínimo, a
queda em termos reais (desconta-
da a inflação) dos preços do eletro-
doméstico tem peso importante
nesse movimento, diz ele, obser-
vando que o câmbio valorizado e o
aumento das importações ajuda-
ram a baratear os bens duráveis.

A comparação entre o mínimo e
a cesta básica também evidencia o
ganho de poder de compra de
quem recebe o piso. Em março de
2003, o mínimo valia R$ 200, o
equivalente a 1,14 cesta básica em
São Paulo. O novo piso, de R$ 622,
compra 2,2 cestas, considerando
que o valor ficará igual aos
R$ 227,27 registrados em dezem-

bro. Cálculos do Departamento In-
tersindical de Estatísticas e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese)
apontam para uma injeção de
R$ 47 bilhões na economia com o
novo valor do mínimo.

O professor Claudio Salm, da
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), diz que os aumentos
do salário mínimo concedidos a
partir da segunda metade dos
anos 90 recuperaram o poder de
compra do salário mínimo, que
havia caído muito especialmente
nos anos 60. “Depois disso, o salá-
rio mínimo ficou por muitos anos
com um valor muito baixo, que
precisava ser recomposto.”

Salm concorda que o aumento
do salário mínimo ajudou a im-
pulsionar o consumo das famílias,
destacando um papel importante
na redução da desigualdade de
renda ocorrida nos últimos anos.

“A alta do salário mínimo e o mer-
cado de trabalho forte são os fato-
res que mais ajudaram nesse pro-
c e s s o”, afirma ele.

Para Salm, o Bolsa Família tam-
bém teve sua contribuição nesse
movimento, mas bem mais mo-
desta, dada a sua pequena mag-
nitude, equivalente a cerca de
0,4% do Produto Interno Bruto
(PIB). “O salário mínimo atinge
um número bem maior de pes-
soas, influenciando mais na dis-
tribuição de renda.”

Um ponto importante, segundo
ele, é que o salário mínimo aumen-
tou significativamente nos últi-
mos anos sem que isso tenha pro-
vocado aumento do desemprego e
da informalidade. “O valor do mí-
nimo cresceu muito e a taxa de de-
semprego e a informalidade caí-
ram. Ocorreu o contrário do que
previam muitos analistas.” Ele não

Em 2003, o 
preço de uma 
geladeira 
custava o 
equivalente a 
pouco mais de 
3 mínimos; hoje, 
é necessário 
pouco mais 
de 1,5 salário

Fonte: Ministério do Trabalho e IBGE. Elaboração: Quest Investimentos. * Valor de janeiro de 2012 calculado com base num dólar de R$ 1,85

Ganho robusto
A evolução do salário mínimo em reais e em dólares
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vê problemas no aumento de cerca
de 14% concedido ao mínimo nes-
te ano, resultado da regra que pre-
vê o reajuste pela combinação da
variação do PIB de dois anos antes
e da inflação do ano anterior.

O economista José Márcio Ca-
margo, da Opus Gestão de Recur-
sos, acha que os reajustes elevados
do mínimo podem estar próximos
do limite, havendo o risco de even-
tualmente aumentarem o desem-
prego e a informalidade. “Uma
coisa é aumentar o salário mínimo
quando a economia cresce 4%, ou-
tra é quando cresce bem menos
que isso”, afirma ele.

Professor da PUC-Rio, Camargo
diz ver o aumento do mínimo com
simpatia, mas chama a atenção pa-
ra o custo da alta. Os reajustes ele-
vados impactam os gastos corren-
tes do governo, por corrigirem
transferências como aposentado-

ria, seguro-desemprego e benefí-
cios do Loas, o que tira espaço para
elevações mais fortes do investi-
mento público, diz Camargo.

Salm considera o baixo inves-
timento público um problema a
ser enfrentado, mas não acha que
o aumento dos gastos com o salá-
rio mínimo seja o culpado. Se-
gundo ele, o problema do baixo
investimento público vem de
longa data, tendo ocorrido mes-
mo quando o salário mínimo ti-
nha reajustes medíocres.

Ramos também destaca a evolu-
ção do salário mínimo em dólares.
A alta foi ainda mais forte, pela
combinação de aumento real do
piso em reais e da forte valorização
do câmbio. Na média dos 12 meses
até março de 2003, o salário míni-
mo equivalia a US$ 64,06, valor
que subiu para US$ 327,13 na mé-
dia até janeiro deste ano, conside-
rando um dólar médio de R$ 1,85
no mês. Nesse período, o aumento
foi de 410%. Há pouco mais de uma
década, uma das grandes bandei-
ras de alguns políticos, como o se-
nador Paulo Paim (PT-RS), era ele-
var o piso para US$ 100.

Segundo Ramos, essa evolução
mostra principalmente o efeito
dos ganhos dos termos de troca (a
relação entre preços de exportação
e de importação) nos últimos
anos. “É o efeito China sobre a bai-
xa renda”, diz ele. O resultado é tor-
nar mais acessível a compra de
bens duráveis, suscetíveis à varia-
ção do câmbio.

.
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Ha-Joon Chang: o país ainda não é desenvolvido o suficiente para permitir livre entrada de manufaturados importados

Para FGV, receita do futebol pode chegar a 1,1% do PIB
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

O futebol brasileiro movimen-
tou R$ 11 bilhões em 2010, mas a
receita poderia ter sido quase
cinco vezes maior caso o esporte
tivesse uma exploração mais efi-
ciente. A constatação está em es-
tudo realizado pela Fundação
Getulio Vargas-Projetos (FGV-
Projetos) e mede o impacto do
esporte na economia nacional.

O cálculo do impacto do fute-
bol na economia levou em conta
não apenas a movimentação de
setores diretamente ligados ao
esporte, como clubes e entida-
des, vestuário, comunicação e
serviços associados, mas tam-
bém áreas que sofreram algum
tipo de impacto, como serviços
imobiliários e transportes.

A receita do futebol nacional te-
ve potencial para chegar a
R$ 62 bilhões em 2010, segundo

Fernando Blumenschein, coorde-
nador do estudo. O cálculo foi feito
com base no que foi movimentado
pelo futebol europeu naquele ano
ajustado ao Produto Interno Bruto
Brasileiro (PIB). “O potencial foi
feito em relação ao benchmark
dos clubes europeus. Se a estrutura
e administração daqui fossem co-

mo a deles, seria isso que podería-
mos gerar”, afirma.

O coordenador acredita que
alguns aspectos fundamentais
precisam ser melhorados para
que todos os setores que estão li-
gados de alguma forma com o
esporte aumentem suas receitas:
capacidade de exploração das

marcas, venda de direitos de
imagens, ocupação dos estádios,
exportação do produto para ou-
tros continentes e melhor gover-
nança e administração dos clu-
bes. “A discrepância não é à toa.
Na Europa, há uma gerência me-
lhor da cadeia produtiva como
um todo e consegue-se agregar

mais valor ao futebol”, diz.
O estudo aponta que os clubes

de futebol geraram 29% do po-
tencial de sua receita — em 2010,
os 783 times profissionais brasi-
leiros movimentaram R$ 2,1 bi-
lhões. Os contratos de licencia-
mentos renderam 3% de seu po-
tencial e as receitas de estádios
chegaram a 37% do que pode-
riam alcançar caso fossem me-
lhor exploradas.

A Primeira Divisão do Campeo-
nato Brasil, com 20 clubes, teve
salário médio de R$ 3.813 (o estu-
do leva em conta todos os funcio-
nários, incluindo jogadores, mas
não contabiliza os valores refe-
rentes a direitos de imagem). No
entanto, o vencimento mensal
médio foi de R$ 2.107, sendo que
para os times que não entraram
em nenhuma das quatro divisões
da disputa nacional o salário fi-
cou em média em R$ 875. “A ren-
tabilidade e a estrutura atuais

concentram os valores. Se hou-
vesse mais retorno no geral pode-
ria se pagar salários mais altos”,
afirma Blumenschein.

O levantamento mostra tam-
bém que o futebol gerou 371 mil
empregos em toda a cadeia pro-
dutiva, enquanto os clubes por si
só foram responsáveis por 30 mil
deles. E assim como na movimen-
tação geral, o potencial de empre-
gos é quase cinco vezes maior do
que o verificado: 2,1 milhões de
ocupações ligadas ao esporte po-
deriam ter sido criadas.

Em relação ao PIB de 2010, o fu-
tebol, direta e indiretamente, foi
responsável por 0,2% de tudo o que
foi gerado no país no ano. Caso a
receita total tivesse atingido seu
potencial, ela representaria 1,1%
do PIB. “O futebol é mal aproveita-
do. Até por ser uma paixão nacio-
nal, é um produto de grande de-
manda em todos os aspectos e que
poderia ser muito mais rentável.”
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Fonte: FGV Projetos *Em 2010  **em relação ao PIB de 2010

Quanto gera o futebol
Estudo mostra que esporte no país tem potencial para movimentar R$ 62,2 bilhões ao ano
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. A3.




