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Com o ajuste, a eleição
dos perdedores
S e rg i o
Le o

À
eleição de
campeões
nacionais com
financiamentos do
BNDES, o governo

parece agora decidido a
acrescentar uma nova linha de
política: a escolha dos
perdedores com o ajuste
econômico. Preocupado com as
pressões inflacionárias,
convicto de que a recente
desvalorização do real é
suficiente para recompor
margens e competitividade, o
governo decidiu aumentar a
exposição dos fabricantes de
insumos à competição
internacional. Um dos setores
mais afetados será o de aço, que
tem trabalhado com apenas
70% de sua capacidade e teme
abortar uma tímida
recuperação ensaiada em 2013.

Acossados pela
superprodução e pela retração
na demanda em todo o
mundo, os fabricantes de aço
assistiram, desde o início da
crise internacional, a uma
espetacular destruição de valor
em suas empresas. A soma do
valor das ações (“market cap”)
da C S N, que passava de
R$ 42 bilhões em 2009, chegou,
em 5 de junho, a R$ 9,5 bilhões;
a Gerdau caiu de mais de R$ 38
bilhões para pouco menos de
R$ 22 bilhões; a Usiminas, de
R$ 25 bilhões para pouco mais
de R$ 9 bilhões, segundo
levantamento entregue ao
governo pelo setor.

O fim da "guerra dos portos",
que facilitava importações
mais baratas e a elevação
excepcional de tarifas, no ano
passado, deu algum fôlego ao
setor, porém. Analistas, como
os do Itaú BBA, previam uma
ligeira recuperação da
produção de aço neste ano e
em 2014. Todos foram
surpreendidos pela decisão
anunciada pelo ministro da
Fazenda, Guido Mantega, e
pelo secretário-executivo do
Ministério do
Desenvolvimento, Ricardo
Shaefer, há duas semanas, de
não renovar a resolução que
elevava tarifas de importação.

Em outubro, siderúrgicos,
produtos químicos, resinas,
borracha e fios têxteis perderão
proteção adicional contra
importados. São os escolhidos
para espremer as próprias
margens de lucro como
contribuição à estabilidade.
Usuários desses insumos terão
menores custos e isso deve
ajudar na competitividade dos
bens de consumo brasileiros
enquanto, quem sabe, ganha-se
uma mãozinha no combate à
inflação, apostou Mantega.

A maior exposição da
indústria à competição
internacional, ferramenta
usada raramente nos últimos
dez anos, faz parte do
receituário que vem sendo
cobrado pelos economistas de
corte mais ortodoxo. Ao mirar
nos produtores de insumos
para a indústria, o ministro faz
uma clara oferenda aos críticos
que pedem uma abordagem
mais liberal na administração
da crise.

Simulações disponíveis no
governo mostram que o
impacto sobre a inflação deve
ser pequeno, na segunda casa

decimal do índice. É
significativa a queda dos custos
dos setores que usam esses
insumos, mas, também, a
queda no nível de atividade dos
produtores de insumos: no
setor de produtos de metal, por
exemplo, pode se aproximar a
1,5%. Os executivos do setor do
aço se dizem vítimas do poder
de pressão de seus
consumidores, especialmente
os fabricantes de automóveis. A
equipe econômica insiste que a
desvalorização do real lhes dá
fôlego, e que o setor tem
crescido recentemente.

O presidente-executivo do
Instituto Aço Brasil, Marco Polo
de Mello Lopes, queixa-se de
que a decisão sobre tarifas —
que congelou, também,
qualquer debate sobre
aumentos adicionais da
proteção tarifária a outros
produtos — não vem
acompanhada de medidas para
reduzir os custos do setor,
especialmente as tributárias.

Mello Lopes diz que, ao
contrário do argumento oficial,
as siderúrgicas foram
compensadas com as medidas
de desoneração de folha de
pagamentos. Vinham até
negociando com o ministério o
corte do PIS e do Cofins,
quando os protestos em todo o
país interromperam essa
d i s c u s s ã o.

“A prioridade era o
desenvolvimento; quando
começaram as mobilizações, o
governo destinou tudo o que
tinha à mobilidade urbana”, diz
o presidente-executivo do
Instituto Aço Brasil. Ele
reivindicava, ainda, a extensão
do Reintegra, programa de
compensação aos exportadores
a ser extinto neste ano.

Estudo da Booz & Co, a
pedido do Instituto Aço Brasil,
coloca o Brasil como o de
menor custo para produção de
bobinas a quente, quase 4%
abaixo dos custos americanos e
mais de 8% menos que a China,
descontados encargos e
impostos. Na produção de
vergalhões, o Brasil vence
Alemanha, Turquia e China.
Somados os impostos, porém, o
aço brasileiro fica até 19% mais
caro que os outros países.

“A solução está no mercado
interno e na correção das
assimetrias para desonerar a
cadeia produtiva”, insiste Mello
Lopes, ao lamentar a mudança
nos planos de desonerações
tributárias até recentemente
prometidas pelo governo. A
margem de lucro, no setor de
siderurgia, é cada vez mais
apropriada pelos fornecedores
de insumos, carvão e o minério
de ferro, que seguem preços em
dólar, lembra ele. A valorização
do dólar, fenômeno mundial,
também favorece concorrentes
como os turcos, acrescenta. A
produção sobe, mas ainda está
bem abaixo da de 2008.

A abertura à concorrência
externa sem contrapartidas de
redução de custos ameaça
investimentos ainda
programados, em um cenário
de conhecida superprodução e
oferta externa, repete Mello
Lopes. “Querem acabar com a
indústria básica?”, pergunta.
“Que país se quer?”

É uma boa pergunta. Ao
esforçar-se para reduzir custos e
abdicar de artifícios
protecionistas, o governo
ganha pontos no mercado. Ao
mirar produtos básicos, gera
consequências positivas,
horizontais, para
consumidores, grandes e
pequenas indústrias. Mas, as
repentinas mudanças de
enfoque da política econômica,
sem solução estável para
obstáculos como os altos
tributos, frustram quem exige
previsibilidade para apostar no
crescimento da economia.

Sergio Leo é jornalista e especialista em
relações internacionais pela UnB. Escreve
às segundas-feiras
E- m a i l : s e rg i o l e o .va l o r @ g m a i l . c o m

Um dos setores mais
afetados será o da
produção de aço

Camex fecha proposta para acordo
do Mercosul com a União Europeia
Alex Ribeiro
De Brasília

A Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex) vai fechar, até o fim
de setembro, uma posição brasi-
leira para a negociação de um
acordo bilateral de livre comér-
cio entre o Mercosul e a União
Europeia. O governo brasileiro
decidiu seguir adiante nas dis-
cussões após consultas com o
empresariado, que apoia as tra-
tativas com os europeus.

Autoridades do Itamaraty
ponderam que não existem con-
versas entre o Brasil e a União Eu-
ropeia, mas sim negociações en-
tre o Mercosul e o Velho Conti-
nente. Uma vez fechada a posi-
ção brasileira na Camex, ela será
levada à discussão com os de-
mais sócios do Mercosul para fe-
char uma proposta conjunta.

Ontem o jornal britânico “Fi -
nancial Times” publicou em sua
página na internet reportagem
com declarações do ministro das
Relações Exteriores, Antonio Pa-
triota, indicando que o Brasil po-
deria negociar em separado com
a União Europeia. “Há condições

objetivas que criam fortes incen-
tivos para um avanço na frente
Mercosul-União Europeia”, afir-
mou o ministro, segundo a repor-
tagem. Mas ele também afirmou,
segundo o jornal, que existe ain-
da “a antecipação de que cada
membro do Mercosul poderá ne-
gociar em diferentes velocida-
d e s .” Ontem, a assessoria de im-
prensa do Itamaraty esclareceu
que tal declaração não significa
que haverá negociações separa-
das. “Não existem negociações
para um acordo do Brasil com a
União Europeia, e sim do Merco-
sul com a União Europeia.”

Uma fonte do Itamaraty expli-
cou que, para acomodar diferen-
tes interesses e situações dentro
do Mercosul, uma possibilidade
sempre possível é adotar diferen-
tes velocidades de implementa-
ção desse eventual acordo com
os europeus em cada um dos paí-
ses do bloco da América do Sul.
Mas isso é diferente de negociar
em separado, algo que está fora
dos planos brasileiros. As regras
do Mercosul já garantem espaço
para essa implantação “modu -
lar ” de um eventual acordo em

seu arcabouço atual, dentro de
mecanismos já existentes como,
por exemplo, a lista de exceção
da Tarifa Externa Comum (TEC).

O interesse em um acordo de
livre comércio com a União Euro-
peia ganha maior relevância de-
pois que o Brasil foi reclassifica-
do pela União Europeia como
um país de renda média alta, o
que significa a perda de acesso
privilegiado, sem pagamento de
tarifas, ao mercado europeu den-
tro de uma lista de produtos do
Sistema Generalizado de Prefe-
rências (SGP) a partir do ano que
vem. “Foi uma luz vermelha” ,
afirma a fonte do Itamaraty.

Um aspecto a ponderar, po-
rém, é que esse mecanismo de
preferência beneficia os dois la-
dos — o Brasil e a União Europeia.
Por isso, há interesses mútuo de
achar um substituto num acordo
de livre comércio. Muitas filiais
no Brasil de empresas europeias
que exportam para seus países de
origem usando o SGP.

Outro fator que confere maior
prioridade ao acordo com os eu-
ropeus é o impasse na agenda
global de liberalização comer-

cial, que fez alguns países opta-
rem pela negociação de acordos
bilaterais. O entendimento de
negociadores brasileiros é que,
por si só, acordos bilaterais não
garantem aumento da corrente
de comércio. Mas alguns dos
acordos bilaterais fechados aca-
bam por se constituir em num
“desvio de comércio” do Brasil
para outras economias.

Há firme interesse do Brasil
num acordo com os europeus, mas
sem abrir mão dos compromissos
com os demais sócios do Mercosul.
“O Brasil tem uma parceria estraté-
gica com o Mercosul”, afirma a fon-
te. Os vizinhos sul-americanos são
importantes para a industria bra-
sileira, dado o seu atual estágio de
competitividade. Além disso, o pe-
so econômico do Mercosul, na vi-
são brasileira, também aumenta o
poder de barganha nas negocia-
ções com os europeus, pois a soma
dos países do bloco representa um
mercado bem maior. O avanço das
negociações, porém, vão depen-
der, mais uma vez, da disposição
dos europeus de abrir seus merca-
dos para as exportações agrícolas
brasileiras.

Para bancos, repasse cambial no preço chega a 8,5%
Lucinda Pinto e Flavia Lima
De São Paulo

Não há um consenso, mas
analistas de grandes bancos já
trabalham com um repasse da
desvalorização cambial para os
preços acima do estimado pelo
próprio Banco Central (BC). En-
quanto a autoridade monetária
fala em repasse ao redor de 5%
(ou seja, uma desvalorização
cambial de 10% levaria a um au-
mento de 0,5 ponto percentual
no índice oficial de inflação, o
IPCA), instituições financeiras
apontam para algo acima disso.
Entre os grandes bancos, o re-
passe já está entre 7,5% e 8,5% —
faixa considerada alta ao se levar
em conta a inflação próximo ao
teto da meta do BC, de 6,5%.

O governo vem indicando que
o efeito da desvalorização cam-
bial sobre a inflação deve ser me-
nor nos próximos meses, mas
analistas mantêm cautela. Embo-
ra não haja um número mágico
sobre o nível do chamado “pass-
t h r o u g h” atual, há consenso em
torno da ideia de que a confiança
na capacidade do governo de fa-
zer frente às pressões da inflação
deverá ser determinante no nível
de contaminação dos preços pelo
câmbio, muito mais do que o de-
sempenho da atividade econômi-
ca. A perspectiva de que o dólar
possa ganhar ainda mais terreno
em relação ao real, e de que isso
será permanente, em um mo-

mento em que a economia global
dá sinais de recuperação, tam-
bém favorece o repasse.

Nas contas de uma fonte à
frente da área econômica de um
grande banco, o repasse hoje já
está em 7,5%, mas pode se tornar
maior se a atividade do terceiro
trimestre surpreender positiva-
mente. Isso porque em um cená-
rio de vendas mais robustas, os
empresários se sentiriam mais à
vontade para repassar aos pre-
ços os custos do real mais fraco.
Um economista da mesa de ope-
rações de outro grande banco
fala em repasse mais alto, de 8%.

O diretor da Nomura Securi-
ties, Tony Volpon, diz que o re-
passe disparou no início de
2012 e, agora, parece estabilizar-
se. Seu cálculo é feito com base
em uma série histórica de cinco
anos, que leva em conta a evolu-
ção da inflação, do câmbio, além
do comportamento das commo-
dities e indicadores de atividade.
O levantamento conclui que o
efeito cambial sobre os preços
começa a aumentar a partir de
abril de 2012, saindo de um ní-
vel perto de 2% para alcançar o
ápice em fevereiro, quando o
coeficiente de repasse estava em
12%. Em julho, a taxa ficou perto
de 8,5%.

“O pass-through passou a dis-
parar quando o governo come-
çou a agir para desvalorizar o
câmbio com o objetivo de prote-
ger a indústria”, afirma Volpon.

Na ocasião, o dólar saiu da casa
de R$ 1,70 e superou R$ 2. “O
grande erro do governo naquele
momento foi tratar esse choque
como passageiro, enquanto o
mercado acreditava que seria
p e r m a n e n t e .”

A partir de uma série de mode-
los, Fernanda Guardado, econo-
mista do Banco Brasil Plural, esti-
ma um intervalo para o repasse
cambial para os preços um pou-
co menos agressivo, entre 5% e
6,8% em cerca de 12 meses. No
curto prazo, o repasse está em
torno de 3%. Um desses modelos,
diz Fernanda, indica que o “pass-
t h r o u g h” tende a ser menor
quando há uma sinalização de
ajuste monetário mais firme. De
um modo simplificado, explica
Fernanda, o modelo aponta que
quando a diferença entre o swap
de 360 dias (o juro futuro) e a Se-
lic fica acima de 1,2 ponto per-
centual, o “p a s s - t h r o u g h” cai pa-
ra quase zero. Quadro diferente
do atual, no qual essa diferença
está em 0,8 ponto percentual.

A economista diz, porém, que
há outras variáveis a mexer com
o tamanho do repasse cambial à
inflação como a atividade, de-
preciações do real acima de 7%
em um período inferior a um tri-
mestre, ou um choque de com-
modities (a alta de preços inter-
nacionais).

Em linhas gerais, o “pass-th -
r o u g h” é uma função entre de-
manda agregada e expectativas

sobre a evolução do câmbio, ex-
plicam economistas. Mesmo
com a atividade dando sinais de
desaceleração do terceiro tri-
mestre, muitos já trabalham
com a ideia de que a intensidade
desse repasse pode crescer. O
que sustenta essa ideia é a apos-
ta majoritária de que o dólar
continuará em alta. “Hoje, o
mercado acredita que é mais fá-
cil a cotação ir para R$ 2,50 do
que para R$ 2”, afirma Volpon.

A influência da atividade eco-
nômica não pode ser desconsi-
derada nessa conta. E, nesse que-
sito, a evolução do mercado de
trabalho é a variável-chave. Afi-
nal, é a renda e a confiança do
consumidor que determinam,
no fim das contas, se há espaço
para reajustes de preços. Com as
condições de emprego ainda
apertadas, o “p a s s - t h r o u g h” ten -
de a ser maior. Mas há a expecta-
tiva de que, nos próximos meses,
esse quadro mude. A dúvida é se
haverá uma reversão da trajetó-
ria do emprego, com demissões,
ou se as contratações serão ape-
nas interrompidas. Até aqui, os
sinais são apenas de que houve
suspensão de investimentos e
das contratações.

De todo modo, o que o merca-
do vem indicando é que o BC não
pode “baixar a guarda” da políti-
ca monetária, confiando que um
enfraquecimento da atividade li-
mitará os efeitos do câmbio so-
bre a inflação.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




