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Empresas
evitam repassar
alta de preços

A alta do dólar em si não é um
problema. O que incomoda são
as condições em que ela ocorre.
Não veio sozinha, mas ao lado de
um crescimento econômico
morno, com a geração de empre-
go em desaceleração e, pior, de
uma inflação já pressionada. Es-
se é o componente que mais
preocupa. O economista Bráulio
Borges, da LCA Consultoria, ex-
plica que, já no ano passado, o
real perdeu 15% de seu valor, pas-
sando de R$ 1,80 para R$ 2. Isso
aconteceu porque o governo
agiu para evitar que o dólar fizes-
se o real se valorizar ainda mais.

O objetivo era proteger a in-
dústria nacional, que perde
competitividade em exporta-
ções se o real fica forte. O pro-
blema, segundo Borges, é que o
momento foi errado. Ocorreu
junto com a pior seca no merca-

do americano em 40 anos, quan-
do os preços das commodities
subiram, e gerou um surto infla-
cionário no final de 2012.

Espiral. No primeiro semestre
deste ano, o País entrou na espi-
ral inflacionária – inflação que
gera inflação pelos reajustes, já
que o Brasil ainda tem muitas
contas indexadas. No caso da in-
dústria, é o reajuste dos salários
dos trabalhadores que por sua
vez gera reajustes de preços.

Em um encontro com jorna-
listas em meados de agosto,
Ilan Goldfajn, economista che-
fe do Itaú Unibanco, contex-
tualizou esse efeito para o mo-
mento atual do País. Em condi-
ções normais de temperatura e
pressão, não haveria nenhum
problema com a atual trajetó-
ria do câmbio. “Um câmbio de-
preciado teria o benefício de
estimular a economia”, disse
Goldfajn.

O problema é que agora qual-
quer ponto porcentual de alta
vai fazer com que a inflação fi-
que acima da meta, o que mina-
ria a confiança dos investido-

res, das empresas e das famílias.
Há outro diferencial neste

momento: a alta ocorre em cir-
cunstâncias globais atípicas. Di-
ferentemente do passado, não é
puxada por uma crise interna-
cional, como a derrocada dos Ti-
gre Asiáticos em 1997 ou o efei-
to tequila gerado pelo México
em 1994. Reflete, na verdade,
uma notícia boa: a expectativa
de recuperação da economia
americana. Seguindo uma traje-
tória igualmente diferente, a co-
tação não explode. Sobe de for-

ma persistente. Na mesma me-
dida, os repasses não são instan-
tâneos, mas homeopáticos.

“Não é uma crise cambial, é
um rearranjo global, sem os efei-
tos dramáticos que vimos em ou-
tros momentos de instabilidade
cambial, mas que vai nos afe-
tar”, diz Fernando Ribeiro, coor-
denador do Grupo de Estudos
de Conjuntura do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). “A questão é que na práti-
ca não temos como prever até
onde vai valorização do dólar,
nem o momento, a intensidade
e a extensão do impacto sobre a
inflação.”

Repasse. Na média, os econo-
mistas estimam que a cada 10%
de desvalorização do real, a infla-
çãosobe0,5 pontoporcentual.Pa-
raocorrer o repasse, é preciso que
a moeda se fixe no novo patamar,
e o repasse acontece de três a seis
meses depois. Outros fatores pre-
cisam acompanhar o dólar, como
a alta dos preços das commodi-
ties internacionais e o nível de ati-
vidade. Se os preços das commo-
ditiescaem, podemeventualmen-
te segurar o efeito inflacionário
do câmbio, como aconteceu logo
após a crise de 2008, segundo ex-
plicaoeconomistada Universida-
de Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), André Modenesi./ A.S. e
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Inflação e geração morna de
empregos pioram efeito câmbio
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Alta do
dólar deixa
brasileiro
‘mais pobre’
Medido em dólares, PIB per capita deve
chegar ao final deste ano 5% menor

Ninguém acredita que a cota-
ção caia abaixo de R$ 2, como
antes. Mas também ninguém ar-
risca dizer o novo patamar. A
falta de cenário, somada a uma
economia sem direção definida
– ora despenca, ora dá sinais de
recuperação – tem levado em-
presas a represar boa parte dos
repasses. “A gente vive um mo-
mento claro de desaceleração
da renda e do emprego, o que
afeta o resultado dos comércio
e reduz o espaço para aumento
de preços”, diz Paulo Picchetti,
responsável pela pesquisa do Ín-
dice de Preços ao Consumidor,
produzido pelo Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre/FGV).

Quem entende muito bem a
lógica é Celso La Pastina, sócio
proprietário da importadora
World Wine, que controla pon-
tos comerciais como a elegante
Enoteca Fasano, em São Paulo.
Pastina tem mais de 2 mil tipos
de vinhos no catálogo e vende
quase 600 mil garrafas por mês
– todas importadas. Ele segurou
o reajuste por três meses e,
quando o aplicou, em primeiro

de agosto, repassou apenas me-
tade do aumento. “A maior de
todas as tragédias é não ven-
der”, diz Pastina. Já sentindo a
virada do mercado, prevê um se-
gundo semestre complicado e
reduziu a projeção de cresci-
mento no ano de 8% para 4%. “A
luz amarela foi ligada”, diz.

No bolso. Mais do que apenas
cautela, o que se identifica é que
começa de fato a faltar dinheiro
no bolso do consumidor. A Asso-
ciação Brasileira da Indústria da
Cerveja (CervBrasil), que reúne
os quatro maiores fabricantes
do setor (96% do mercado),
identificou essa nuance. Entre
2004 e 2012, a produção de cerve-
ja cresceu 6% ao ano. A festança
dá sinais de que chegou ao fim.
No comparativo de julho deste
ano ao de 2012, a produção caiu
pela primeira vez em dez anos.

Os técnicos passaram a limpo
todos os indicadores para tentar
entender a queda: lei seca, au-
mento dos arrastões, mudanças
climáticas, endividamento. Con-
clusão: “Falta disponibilidade
de renda e, como de costume, a
cerveja é um dos primeiros itens
que são cortados.” diz Paulo Pe-
troni, diretor da CervBrasil. Nos
últimos sete meses, as empresas
seguraram os preços num esfor-
ço para empatar as vendas do
ano com o do anterior./ A.S.

Turismo. Compras dos brasileiros no exterior ficam mais caras com a valorização do dólar
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● Pelo segundo ano consecutivo, a capacidade de cada brasileiro 
de gerar riqueza - o chamado PIB per capita - está em queda, 
refletindo a valorização do dólar, a pressão da inflação e o baixo 
crescimento da economia

A RIQUEZA ENCOLHE

PIB PER CAPITA, EM DÓLARES

3

6

9

12

15

10.918*

2003 2013

* Projeção da Tendências de crescimento do PIB a 2,1% e o dólar corrente de 2,40 reais

‘Não podemos repetir o erro de 2011’

Alexa Salomão

A alta do dólar em relação ao
real nos últimos meses tor-
nou o brasileiro ‘mais pobre’.
Apesar de o crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB)
do segundo trimestre, divul-
gado na sexta-feira, ter ficado
acima das expectativas, com
alta de 1,5% sobre o trimestre
anterior, o fato é que, em dó-
lar, o brasileiro já perde po-
der de compra.

O PIB per capita, que mostra
a divisão da criação de riqueza
do país pelo número de habitan-
tes, vem encolhendo. Depois de
atingir o pico de US$ 12.690 em
2011, caiu para US$ 11.460 no
ano passado. O repique do PIB
no segundo trimestre fez esse
ganho voltar para a casa de US$
12 mil; mas, para o encerramen-
to deste ano, a perspectiva de
baixa permanece.

Segundo cálculo da analista
Alessandra Ribeiro, da Tendên-
cias Consultoria Integrada, ao
final de 2013, a cota de riqueza
de cada brasileiro será de US$
10.920, quase 5% abaixo do va-
lor ao final do ano passado – con-

siderando-se um crescimento
de 2,1% do PIB e uma taxa de
câmbio de R$ 2,40. Será a pri-
meira vez, desde 2009, que o re-
sultado ficará abaixo de US$ 11
mil. Naquele ano, o PIB per capi-
ta foi de US$ 8.470.

A queda na riqueza individual
não é um mero efeito contábil.
Na vida real, a cotação do dólar
baliza – direta e indiretamente
– o preço de uma série de produ-
tos. Os importados exprimem a
variação de maneira instantâ-
nea. Se há alta, como agora, o
preço sobe na hora.

Um iPad básico, na loja em
Nova York, custa US$ 499 des-
de o lançamento pela Apple, em
2010. O turista brasileiro pagou
o equivalente a R$ 989 por ele
em abril deste ano, quando o dó-
lar estava abaixo de R$ 2,00.
Mas vai desembolsar R$ 1.189 se

quiser levá-lo hoje.

Insumos. Mas não é preciso
sair do País para ver o efeito do
câmbio nos preços. Insumos e
componentes importados es-
tão embutidos numa incontá-
vel lista de produtos produzi-
dos dentro das fronteiras.

O Brasil importa mais da me-
tade do trigo que consome – e
trigo vira farinha, a essência do
pãozinho. Apesar de as cervejas
nacionais terem na composição
misturas a base de milho e arroz
produzidos no mercado inter-
no, por volta de 40% dos ingre-
dientes de uma loira gelada são
importados.

No celular, o aparelho que es-
tá na mão de praticamente to-
dos os brasileiros, 70% dos com-
ponentes são comprados com
moeda estrangeira.

De 2007 para cá, o chamado
índice de penetração de impor-
tados, que mede a participação
de insumos e componentes es-
trangeiros nas linhas de produ-
ção brasileiras, só fez aumen-
tar. Nos produtos feitos a base
de petróleo, passou de 11% para
21%. Nos têxteis, de 12% para
22%. Na metalurgia, foi de 13%
para 20%.

“O câmbio pega de forma ge-
neralizada”, comenta o econo-
mista Juarez Rizzieri, professor
da Universidade de São Paulo.
“Assim, não apenas o consumi-
dor fica mais pobre em dólar,
mas também o empresário, que
paga mais para importar e para
investir.”

Alimentos. Um simples pas-
seio por uma padaria pode dar a
dimensão de como a valoriza-
ção do dólar tornou-se parte do
dia a dia do brasileiro. A Galeria
dos Pães, no bairro de Higienó-
polis, na capital paulista, é um
bom exemplo. O estabeleci-
mento é praticamente uma fá-
brica de guloseimas. Instalado
num prédio de 600 metros qua-
drados, nunca fecha e, para ofe-
recer mais de 200 tipos de pães,
bolos e doces aos 5 mil clientes

que recebe diariamente, com-
pra quase duas toneladas de fari-
nha por mês.

De acordo com Milton Gue-
des de Oliveira, sócio-fundador
da Galeria dos Pães, os aumen-
tos dolarizados estão vindo de

todos os lados. Suas castanhas,
frutas cristalizadas, vinhos, sa-
lames e queijos mais finos, co-
mo brie, são importados e acom-
panham a variação do câmbio.
Curiosamente, o preço do ca-
cau, do açúcar, da castanha de

caju e do óleo de soja – 100%
brasileiros – também seguem o
câmbio, porque são produtos tí-
picos de exportação e têm seus
preços formados no exterior.

Nos últimos meses, três dos
sete ingredientes básicos utili-
zados na fabricação do pão fran-
cês tiveram alta: a farinha
(18%), o açúcar (15% no acumu-
lado, mas chegou a ter alta de
40%) e o fermento (10%). Oli-
veira nem repassou os aumen-
tos e já sente a retração dos
clientes. “Estamos voltando no
tempo”, diz ele. “Os fornecedo-
res temem fazer encomendas
porque não sabem quanto vão
pagar pelo pedido e há quem fa-
ça o reajuste sem nenhum pla-
nejamento.”

LauraBarbosadeCarvalho, doutora em economia e professora da FGV/SP
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● ImpactoA mais grave seca nos
EUA em 40 anos, com
alta nos preços das
commodities, também
afeta cenário para o País

● Riqueza
Depois de atingir o pico de
US$ 12.690 em 2011, o PIB
per capta caiu para US$ 11.460
no ano passado e com estimativa
de nova queda este ano.

● Contaminação

Josette Goulart

A doutora em economia e pro-
fessora Laura Barbosa de Car-

valho, da Fundação Getúlio
Vargas (FGV/SP), é voz diver-
gente entre economistas e ana-
listas e defende que o País vive
momento de inflação pelo cus-
to e não pela demanda. Se esti-
ver certa, um corte de gastos
para manter a meta de superá-
vit primário retardaria a reto-
mada da economia sem aliviar
os efeitos da inflação.

● Por que a sra. acha que vive-
mos uma inflação de custo?
O câmbio está pressionando
os preços, o crescimento está
lento, a capacidade instalada
da indústria está ociosa e o em-
prego mostra desaceleração. O

fato da inflação ser de custo
não está ligado só a este mo-
mento. O Brasil tem economia
indexada. Na medida em que
temos inflação em um ano, ge-
rada por choque de demanda
ou custos, os trabalhadores
têm os salários reajustados e a
empresa repassa os custos aos
preços. Para parar esse proces-
so, o governo sobe juros. Mas,
nesse momento, os juros fun-
cionam mais para atrair capital
externo e apreciar o câmbio, re-
duzindo o custo de importa-
dos, do que para controlar cré-
dito e demanda. Desde o início
do regime de metas, os anos
em que se conseguiu cumprir a

meta coincidem com os anos
em que o câmbio se valorizou,
com exceção de 2008. Está cor-
reta a preocupação do Banco
Central em evitar desvaloriza-
ções rápidas que podem trazer
impacto inflacionário. Mas há
outros instrumentos de políti-
ca cambial que, ao contrário
do juro, não têm impacto nega-
tivo na demanda.

● Há uma retração da demanda?
Sem dúvida. E é por isso que o
governo precisa manter inves-
timentos. Não podemos ado-
tar política contracionista para
fazer valer a meta do superávit
primário, sob o risco de com-

prometer o crescimento. Não
podemos repetir o erro de
2011. Em 2010, tivemos cresci-
mento elevado, com consumo
acelerado e a inflação come-
çou a subir. Desvalorizou-se o
câmbio, o que aumentou ainda
mais a inflação. Para fazer a
desvalorização reduziu-se os
juros para atrair capital e cor-
tou-se gastos para conter a de-
manda. O que aconteceu em
2012? Matou o crescimento e a
inflação continuou alta. É pre-
ciso que se adote a desindexa-
ção para acabar com a espiral.
É necessário, mas impopular.

● Por que o mercado entende
que a inflação é por demanda?
Os analistas pedem corte de
gastos por dois motivos. O pri-
meiro é o endividamento públi-

co. Mas temos uma dívida sus-
tentável e baixa em relação ao
resto do mundo, não há moti-
vos para preocupação. O segun-
do é a inflação. Quanto mais
gastos, há mais pressão de de-
manda inflacionária. Mas se a
inflação for de custos, não
adianta cortar demanda. Os
gastos que aumentaram foram
investimentos públicos, trans-
ferência de renda, educação e
saúde. Se reduzir o investimen-
to contrai a demanda e tem
efeito no custo de infraestrutu-
ra. E estes são os pontos que
mais influenciam decisões de
investimentos privados. A lógi-
ca do mercado financeiro é pe-
dir juro mais alto pois benefi-
cia este setor. Pedir também
austeridade fiscal entrou na
moda com a crise europeia.

0,5 pp
é a alta que os economistas
estimam na inflação para
cada 10% de desvalorização
do real frente ao dólar

15%
foi quanto o real perdeu
de valor frente ao dólar no
ano passado, com a cotação
subindo de R$ 1,80 para R$ 2

“Assim, não apenas o
consumidor fica mais pobre
em dólar, mas também o
empresário, que paga mais
para importar e investir.”
Juarez Rizzieri
PROFESSOR DA UNIVERSIDADE
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Text Box
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