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No segundo semestre de 2011 o Banco
Central do Brasil, respaldando-se no agra-
vamento da crise europeia, deu início a um
ciclo de expansão monetária e, com isso, a
taxa Selic caiu 200 pontos-base. Ar-
gumentava que, com a escalada da
crise, a economia brasileira seria
afetada de tal forma que a inflação
tempestivamente voltaria para o
centro da meta. 

O risco de ruptura devido à crise
externa diminuiu consideravel-
mente desde então, e a expectativa
de inflação continua acima da meta,
embora dentro do intervalo. Apesar
disso, a autoridade monetária deixa
claro em suas palavras que a queda
de juros continua até chegar a um
dígito.

As mudanças na administração da polí-
tica monetária vêm demonstrando maior
leniência com a inflação. O duplo mandato
na política monetária vem ficando cada vez
mais claro, na medida em que o Banco
Central afirma que a inflação voltará para o
centro da meta de 4,5% ao ano ainda em
2012, sem a corroboração dos dados que
apontam para uma inflação acima da meta
até 2013.

Apesar de a economia brasileira ter
apresentado uma desaceleração no últi-

mo trimestre de 2011, esse movimento
não foi suficiente para trazer a expectativa
de inflação para baixo. Sendo que dados
recentes demonstram que a economia já
reverteu esse movimento do fim do ano
passado, voltando a apresentar cresci-
mento. Mesmo assim, a autoridade mone-

tária insiste em dar continuidade no ciclo
de queda de juros.

Recentemente, o Banco Central e o Mi-
nistério da Fazenda voltaram a atuar agres-
sivamente no câmbio, tentando conter o
movimento de queda do real, alegando
que o câmbio demasiadamente apreciado
é resultado de uma “guerra cambial” oca-
sionada por políticas monetárias extrema-
mente frouxas de Bancos Centrais de paí-
ses desenvolvidos, o que seria nocivo ao
setor produtivo brasileiro. A autoridade

monetária voltou a comprar dólares de
forma significativa tanto no mercado à vis-
ta como no futuro, e a Fazenda estendeu o
IOF de 6% para empréstimos externos
com prazo de até 3 anos.

Essa política de redução de juros para
estimular o crescimento e tentar conter a

apreciação cambial culminará,
inevitavelmente, em mais pressão
inflacionária no longo prazo. A de-
manda doméstica continua aque-
cida, com o mercado de trabalho
batendo recordes históricos. E na
medida em que a demanda agre-
gada internacional volte a ganhar
força, a desvalorização artificial do
real pode levar a um aumento nos
preços das commodities em câm-
bio local e, com isso, a mais pres-
são inflacionária.

Parece-nos razoável supor que
o Banco Central será obrigado a

reverter esse ciclo de queda de juros e
dar início a uma política monetária con-
tracionista em meados de 2013, na medi-
da em que as expectativas de inflação
voltem a se deteriorar. 

É provável que antes de iniciar o proces-
so de escalada dos juros, a autoridade mo-
netária tentará posterga-la através de me-
didas macroprudencias. Todavia, essas me-
didas por si só não serão suficientes para
conter o risco inflacionário e, assim, a Selic
mais uma vez voltará para o duplo dígito.

» JOSÉ RICARDO RORIZ COELHO
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE PLÁSTICO E DA VITOPEL. 
DIRETOR TITULAR DO DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDADE E TECNOLOGIA DA FIESP

Caminhamos para ser a quinta economia global, mas até quan-
do poderemos sustentar tal posição com tantas fragilidades no sis-
tema produtivo, elevadas taxas de juros, alta carga tributária, in-
fraestrutura precária e cara? Como queremos ostentar a condição
de nação desenvolvida se os brasileiros pagam quase 40% de im-
postos e se deparam com um dos custos de vida mais elevados do
mundo? Os graves efeitos do “Custo Brasil” na produção manufa-
tureira são evidenciados em estudos de respeitados organismos
nacionais e internacionais. O setor é o que mais sofre com os per-
sistentes ônus.

Em 2011, segundo o Instituto
Brasileiro de Planejamento Tributá-
rio (IBPT), os impostos pagos pelos
brasileiros atingiram 33,99% do
PIB, superando os 32,72% de 2010.
Isso está muito acima da média de
25,5% nos países com os quais com-
petimos. Para a indústria de trans-
formação o problema é mais grave.
Embora responda por 16,6% do
PIB, ela contribui com 37,6% dos
impostos. 

O estudo “A Carga Tributária no
Brasil: Repercussões na Indústria
de Transformação”, do Departa-
mento de Competitividade e Tec-
nologia (Decomtec) da Fiesp, mostra que os tributos representam
40,3% dos preços dos produtos industriais, considerando-se toda
a cadeia, à montante e à jusante.

Há, ainda, custos relativos ao pagamento dos impostos. A
complexidade do sistema obriga a contratação de serviços não
necessários em outros países. Segundo o estudo “Carga Extra na
Indústria Brasileira”, também do Decomtec/Fiesp, 1,16% do fatu-
ramento das empresas é gasto apenas para se manterem em
acordo com a legislação, o que significa R$ 19,7 bilhões ao ano.
Considerado o pagamento de tributos embutidos nos insumos, o
índice sobe para 2,6%.

Além disso, o Bureau of Labor Statistics (BLS), responsável pelas
estatísticas trabalhistas nos Estados Unidos, aponta que os encar-
gos sobre a folha de pagamentos no Brasil, os mais altos dentre 34
países analisados, representam 32,4% dos custos com mão de obra
na indústria de transformação. São 11 pontos percentuais acima
da média das nações avaliadas (21,4%), ou 7,4 à frente da média
europeia (25%). Mais grave é a diferença em relação aos emergen-
tes: México (27%); Argentina e Coréia do Sul (17%).

O Brasil encontra-se em desvantagem também no custo da ele-
tricidade. Nossa tarifa industrial foi estimada pelo Energy Infor-
mation Administration (EIA), dos EUA, em US$ 138,00/MWh, a se-
gunda mais alta do mundo. Um bom parâmetro para comparação
é o Canadá, onde, como aqui, a matriz energética é baseada na hi-
droeletricidade. Mesmo assim, a tarifa brasileira é 182% maior. 

Os encargos e tributos contribuem para isso, mas, mesmo os
eliminando, a energia brasileira ainda seria 108,3% mais cara. Re-

sultado: a última Pesquisa Industrial Anual do IBGE mostra ser de
2,6% a participação da energia elétrica e consumo de combustí-
veis para aquecimento e operação de maquinaria nos custos totais
da indústria brasileira de transformação. Ressalte-se:o cálculo não
considera a cumulatividade na cadeia de valor.

Também são graves, conforme o Plano Nacional de Logística e
Transportes (PNLT), do Ministério da Defesa, os custos nessa área,
que representam 20% do PIB. Outro estudo (“Custos Logísticos no
Brasil - 2006/2008”, da Universidade Federal do Rio de Janeiro),
mostra que o percentual da receita líquida das empresas compro-
metido com transporte, estoque e armazenagem foi de 7,5%.

Defrontamo-nos, ainda, com um dos mais elevados custos de
capital do mundo, que se deve a dois fatores: taxa básica de juro re-
al entre as mais elevadas do mundo e spreads bancários, que au-

mentaram significativamente após
2008, apesar da redução da Selic.
Em função desses fatores, nosso
custo financeiro é o mais alto do
mundo, sendo 11,5 vezes maior do
que o dos países que calculam os ju-
ros como o Brasil (Chile, Itália, Ja-
pão e Malásia).

Em outro estudo do De-
comtec/Fiesp (“Juros em cascata
sobre o capital de giro: o impacto
sobre a indústria brasileira”), foi es-
timado que, em 2007, o custo do ca-
pital de giro para as indústrias equi-
valeu a 6,7% do preço dos produtos
industrializados, contra 1,97% no

conjunto de países incluídos no Índice de Competitividade da
Fiesp. Em 2011, o impacto do custo de capital de giro aumentou
para 7,5% do preço dos produtos industrializados, uma vez que
cresce a taxa de juros para as empresas.

Os juros altos estão intimamente ligados à valorização cambial,
cujo mercado é majoritariamente composto por fluxos financei-
ros, e os capitais são atraídos principalmente pelos juros elevados
em comparação com as taxas baixíssimas dos países desenvolvi-
dos. Tendo em vista o câmbio médio do ano e descontando a infla-
ção do Brasil e dos Estados Unidos, o real valorizou-se 49,9% em
relação ao dólar, entre 2006 e 2011. Isso é assustador frente a um
aumento de produtividade física da indústria de transformação de
apenas 9,2%, no mesmo período.

Devido a todas essas razões, e deprimida pela combinação da
barata produção chinesa com a demanda combalida dos países ri-
cos, a indústria defende a contínua e rápida redução da Selic e o
equilíbrio do câmbio. A bomba que está estourando agora, atin-
gindo primeiramente a manufatura, resulta de termos insistido
muito tempo na combinação explosiva de câmbio livre com a
maior taxa de juros do mundo. 

Por isso, o real teve valorização de 74,6%, de junho de 2004 a de-
zembro de 2011, sem que tivéssemos a mínima possibilidade de
melhorar a nossa produtividade, devido ao brutal aumento de
custos. Defendemos, sobretudo, a retomada das reformas estrutu-
rais, em especial a tributária e trabalhista. São medidas dependen-
tes de políticas públicas, essenciais para conter a desindustrializa-
ção e resgatar a competitividade. 

Por que ficou tão caro
produzir no Brasil?

A reversão da política monetária

O setor de
TI em 2020 
» JEOVANI SALOMÃO
VICE-PRESIDENTE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DA ASSOCIAÇÃO DAS 
EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ASSESPRO)

Após uma década de esforços para convergir inte-
resses, elaborar e implantar conjuntamente políticas
públicas junto ao governo brasileiro, a Assespro co-
memora o salto significativo do Setor de TI. Na déca-
da anterior, onde o setor já dava mostras do seu po-
tencial em áreas específicas como a bancária, eleito-
ral e arrecadação pública, havia um consenso, entre
os empresários, dos problemas que impediam o cres-
cimento. 

Alto custo da folha de pagamento, relações do tra-
balho engessadas, carência de profissionais qualifica-
dos e o uso inadequado do poder de compra governa-
mental eram fatores que geravam pouco estímulo ao
software nacional, constituindo-se em desafios a se-
rem superados.

Tudo começou a mudar com o reconhecimento do
governo da importância do setor, adotando uma pri-
meira medida, ainda em 2011 com efeitos práticos em
2012, da desoneração da folha de pagamento. Como
vigora até a presente data, o INSS passou a incidir so-
bre o faturamento das empresas (2,5%) ao invés da fo-
lha de pagamento (20%). 

Além do ganho direto para as empresas, esse movi-
mento inicial gerou uma enorme formalização de
postos de trabalho que acarretou na redução do pas-
sivo trabalhista das empresas.

A partir daí, principalmente pela força das empre-
sas do setor, reunidas em torno de causas comuns e
representadas regional e nacionalmente pela Asses-
pro, iniciou-se um amplo processo de diálogo que
permitiu a criação de políticas sérias e de longo pra-
zo, que atacaram frontalmente os problemas detecta-
dos na década anterior.

O cenário atual aponta para o crescimento expo-
nencial do setor, com a consolidação de várias mar-
cas nacionais como players globais, competindo com
as mais tradicionais fornecedoras globais do setor de
tecnologia da informação.

Essa é, sem dúvida, uma notícia que gostaríamos
de ver estampada
nos principais jor-
nais do País em
2020. Empresá-
rios, Governo e So-
ciedade só têm a
ganhar com a am-
pliação do Setor de
TI. No fundo, to-
dos queremos o
mesmo, empresas
mais fortes, geran-
do mais empregos
e riquezas para o
País. 

E x p o r t a n d o
nossa criatividade,
nossa cultura, nos-
sa competência.
Moldando o mun-
do, com a invasão
da Tecnologia da
Informação cada vez mais forte no dia a dia, de um
jeito mais brasileiro.

E como chegar lá? O primeiro passo já foi dado.
Hoje mais de 1400 empresas, de diferentes portes e
com competências das mais variadas, já reconhe-
cem a importância da coletividade e são associadas
à Assespro. 

A Assespro, por sua vez, possui inúmeras iniciati-
vas que buscam benefícios comuns e, ao longo de sua
jornada, já obteve diversas vitórias, tais como a Lei de
Software, a Lei do Bem, a já citada Desoneração da
Folha, além de ter evitado a aprovação de muitos dis-
positivos legais que seriam prejudiciais ao Setor, se
aprovados. 

Conforme bem explorado na “reportagem” de
2020, em 2011 a Assespro foi protagonista, junto com
as demais entidades que compõem a FNTI, da vitória
relativa à desoneração da folha de pagamento. Em
evento recente, o diálogo com a SLTI, do Ministério
do Planejamento, deu encaminhamentos importan-
tes para a efetiva participação de empresas de peque-
no porte nas compras públicas, além de outros escla-
recimentos importantes.

Essa é a força da representação coletiva fazendo a
diferença. Para alçarmos vôos ainda maiores e tornar-
mos realidade o cenário vislumbrado para 2020, faz-
se necessário que cada empresário tenha uma parti-
cipação ativa, contribuindo com ideias, apresentan-
do sua realidade e o quê precisa mudar, sensibilizan-
do outros empresários a se associarem e dedicando
um pouco de tempo para o bem comum.

A importância da TI no desenvolvimento do País e
nosso grande potencial de crescimento são funda-
mentais para a boa acolhida de nossos pleitos junto
ao poder público e a sociedade organizada. Juntos
podemos transformar a “reportagem” de 2020 em rea-
lidade. Conto com você nessa jornada!
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A31.




