
A precariedade na infraestrutura
de transporte atropela a competi-
tividade da economia brasileira
e reduz o poder aquisitivo dos
produtores. Enquanto os custos
de frete representam 6% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) nos paí-
ses europeus, 8% nos Estados
Unidos e 10% nas outras nações
do grupo conhecido como Brics
(Rússia, Índia, China e África do
Sul), no Brasil eles alcançam
12%, diz Paulo Resende, coorde-
nador de infraestrutura e logísti-
ca da Fundação Dom Cabral, que
consolidou dados das consulto-
rias Datamonitor e Instituto de
Logística e Supply Chain (Ilos).

Em valores absolutos, o gas-
to do país com transporte está
na casa de R$ 42 bilhões. Só no
setor industrial, são R$ 17 bi-
lhões ao ano, de acordo com a
Fiesp (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo).

Mas, como a concorrência in-
ternacional não permite o repas-
se dessa carga aos preços, a con-
ta fica mais apertada para o pro-
dutor, que perde poder aquisiti-
vo. “Assim, perde competitivi-
dade”, diz Resende. Outra medi-
da da deficiência do Brasil é a po-
sição que ocupa no ranking de
infraestrutura do World Econo-
mic Forum: 58º lugar.

Para driblar essa gargalo e ga-
rantir o crescimento, o país te-
ria de investir o equivalente a
4% do PIB a cada período de ex-

pansão da mesma ordem (4% a
5%). “Porém, mesmo nos me-
lhores momentos, nunca chega-
mos a investir nem 2,5%.”

O vice-presidente institucio-
nal do Grupo CCR, Ricardo Cas-
tanheira, concorda: “Por mais
que se esforce, o Brasil ainda es-
tá muito atrasado. O esforço é
muito pequeno perto do que de-
veria.” Ele destacou que, en-
quanto o Brasil não costuma al-
cançar nem 2% do PIB em inves-

timentos em infraestrutura de
transporte, na China esse per-
centual vai a 10% do PIB.

Ele afirmou ainda que as tari-
fas de pedágio são altas porque
a cobrança é mal distribuída. Pa-
ra sanar o problema, a CCR estu-
da a implementação de cobran-
ça por quilômetro rodado, a ser
feita por meio de portais pelos
quais os carros passarão direto,
sendo reconhecidos por meio
de selo fixado no vidro. A conta

seria enviada para o dono do
veículo junto com os impostos
ou licenciamento. “O pedágio é
caro porque não é democrático.
Apenas 10% dos usuários da ro-
dovia Dutra pagam a tarifa.”

Os dados foram apresentados
ontem no painel “A Participa-
ção Privada no Desenvolvimen-
to do Setor de Transporte”, du-
rante o 7º Encontro de Logística
da Fiesp, realizado num hotel
da zona sul de São Paulo. ■

A discussão sobre qual seria
a taxa de câmbio ideal para
agradar aos exportadores e não
prejudicar a indústria é antiga e
está longe de ter uma resposta
definitiva. Nesta entrevista,
Rodrigo Zeidan, professor de
economia da Fundação Dom
Cabral, diz que o importante
para a indústria é ter um
câmbio com baixa volatilidade.

Qual seria o câmbio justo?
No mundo ideal, os economistas
tentam achar a taxa cambial de
equilíbrio, mas no mundo real
ela não existe. O importante para
a indústria é que a variação do
real em relação ao dólar não
seja brusca. Esses movimentos
inesperados atrapalham os
planos de investimento das
empresas e podem aumentar as
dívidas em moeda estrangeira de
diversas companhias. No Brasil,
o governo adotou um modelo de
câmbio de flutuação suja, em que
a taxa é livre, mas o Banco
Central faz intervenções quando
acha ...que é necessário para
reduzir a volatilidade da moeda.

O câmbio desvalorizado
pode trazer inflação?
Do ponto de vista da economia
é um risco. A desvalorização
cambial com inflação baixa só
é possível em países que ainda
estão em um processo de
industrialização. É o caso da
China e foi o caso do Brasil nos
anos 1970. Hoje, a situação é bem
diferente, não podemos correr
o risco de a inflação voltar.

A indústria está reclamando
demais do câmbio?
Não, a questão do câmbio é
importante para a indústria.
É claro que os empresários vão
lutar por seus interesses, mas
é preciso ter um câmbio que
não esteja nem valorizado e nem
desvalorizado demais. No Brasil,
a o real estava muito valorizado
em relação ao dólar. C.S.

ENTREVISTA

FAXINAÉTICA

Executivo federal expulsou 162 funcionários
públicos este ano, segundo relatório da CGU

Divulgação Custo de logística no Brasil é
o mais elevado entre os Brics
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IGP-M acelera 1% na segunda prévia de maio
na comparação com o mês de abril, diz FGV

Joel Silva/Folhapress

Entre janeiro e abril deste ano o Poder Executivo Federal expulsou
162 servidores públicos por cometerem práticas ilícitas comprovadas
por investigaçõe sinternas. A quantidade, publicada em relatório da
Controladoria-Geral da União (CGU), é 33,8% maior que a registrada
nos quatro primeiros meses de 2011 e menor apenas que a do mesmo
período de 2007, quando foram expulsos 173 servidores. ABr

Professor de economia da
Fundação Dom Cabral

O Índice Geral de Preços — Mercado (IGP-M) apontou inflação de 1%
na segunda prévia de maio, acima da taxa de 0,71% registrada no
mesmo período de abril. Os dados foram divulgados pela Fundação
Getulio Vargas (FGV). Um dos três componentes do IGP-M, o Índice
de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) subiu para 1,24%, ante 0,77%
na segunda prévia do mês passado, informou a FGV. ABr

No país, o frete chega a ser até 12% do PIB, contra 10% dos demais países do bloco e 6% na Europa

Não existe um câmbio
de equilíbrio, mas sim
uma taxa pouco volátil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




