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Quando a editora de Economia da "Economist" inventou o índice Big Mac, em 1986, como uma 
ilustração despretensiosa para uma teoria de taxas de câmbio, não poderia imaginar que, 20 
anos mais tarde, ele ainda seria mastigado, um pouco menos graciosamente, em todo o 
mundo. No momento em que a teoria econômica do hambúrguer avança para a sua terceira 
década, o índice Big Mac é amplamente usado e abusado ao redor do globo. Chegou a hora de 
fazer uma avaliação do que os hambúrgueres dizem e não dizem sobre as taxas de câmbio.  
 
O índice Big Mac da "Economist" está baseado num dos mais antigos conceitos de teoria 
econômica internacional: a teoria da paridade do poder de compra (PPC), que afirma que, no 
longo prazo, as taxas de câmbio devem se deslocar na direção de níveis que igualarão os 
preços de cestas idênticas de produtos e serviços em qualquer par de países. Nossa "cesta" é 
um Big Mac do McDonald´s, produzido em aproximadamente 120 países. A PPC do Big Mac é a 
taxa de câmbio, que poderá fazer hambúrgueres custarem o mesmo nos EUA e em qualquer 
outro lugar. Portanto, um Big Mac na China custa 10,5 yuans, contra um preço médio em 
quatro cidades americanas de US$ 3,10. Igualar o preço dos dois exigirá uma taxa de câmbio 
de 3,39 yuans para o dólar, bem abaixo da taxa atual de mercado de 8,03. Em outras 
palavras, o yuan está "subvalorizado" em 58% ante o dólar. Colocando de outra forma, o 
hambúrguer chinês, convertido em dólares a taxas de mercado, é o mais barato que há no 
balcão.  
 
Em contraste, usando o mesmo método, o euro e a libra esterlina estão sobrevalorizados em 
relação ao dólar, em 22% e 18%, respectivamente. Por outro lado, apesar da sua disparada 
recente, o iene parece estar 28% subvalorizado, com uma PPC de apenas 81 ienes para o 
dólar. Observemos que todas as moedas de mercados emergentes também parecem baratas 
demais.  
 
O índice jamais teve a intenção de ser um antecipador preciso de oscilações de moedas, 
apenas a de ser um guia de viagem para determinar se moedas estão em seus níveis 
"corretos" de longo prazo. Curiosamente, porém, a teoria econômica dos hambúrgueres 
registrou um histórico impressionante em predizer taxas de câmbio: moedas que se mostram 
sobrevalorizadas freqüentemente tendem a se enfraquecer em anos posteriores.  
 
Mas precisamos nos lembrar sempre das limitações do Big Mac. Hambúrgueres não podem ser 
razoavelmente negociados através de fronteiras, e os preços são distorcidos por diferenças em 
impostos e pelo custo de insumos não comerciáveis, como aluguéis.  
 
Apesar de nossas freqüentes advertências para a saúde, alguns políticos americanos adoram 
citar o índice Big Mac de forma bastante liberal quando serve às suas causas - especialmente 
nos seus pedidos para promover uma grande valorização da moeda chinesa com o propósito 
de reduzir o enorme déficit na balança comercial dos EUA.  
 
Mas a caráter barato de um Big Mac na China não chega a provar realmente que o yuan está 
sendo mantido muito abaixo do seu valor justo de mercado. A paridade de poder de compra é 
um conceito de longo prazo. Ele sinaliza para onde eventualmente rumam as taxas de câmbio, 
porém pouco revela sobre a taxa de câmbio de equilíbrio do mercado de hoje, que poderia 
igualar os preços dos produtos comerciáveis. Um hambúrguer é produto de insumos 
comerciáveis e também não comerciáveis.  
 
É bastante natural que os preços médios sejam inferiores nos países mais pobres na 
comparação com os desenvolvidos. Embora os preços de coisas comerciáveis devam ser 
similares, os serviços não comerciáveis serão mais baratos devido aos salários mais baixos. A 
PPP é, portanto, uma forma mais confiável de se converter PIB per capita em dólares em 
relação a taxas de câmbio de mercado, pois preços mais baratos significam que o dinheiro vai 
mais além.  
 



Isso também explica por que cada país pobre tem uma taxa de PPP implícita que é superior à 
dos preços atuais de mercado, fazendo todas parecerem subvalorizadas. A teoria e a prática 
demonstram que, quanto mais os países vão se tornando ricos com taxas de produtividade 
crescentes, mais suas taxas de câmbio reais vão se valorizando. Mas isso não quer dizer que 
uma moeda precisa se valorizar maciçamente de um dia para o outro. Jonathan Anderson, 
economista-chefe do UBS em Hong Kong, estima que o yuan chinês está agora apenas 10% a 
15% abaixo do seu valor justo de mercado.  
 
Mesmo no longo prazo, o ajuste na direção da PPP não precisa vir a partir de uma alteração 
nas taxas cambiais; em vez disso, os preços relativos podem mudar. Por exemplo, desde 
1995, quando o iene estava sobrevalorizado em 100%, de acordo com o índice Big Mac, o 
preço local dos hambúrgueres japoneses havia caído em um terço. No mesmo período, os 
hambúrgueres dos EUA ficaram um terço mais caros. Similarmente, a apreciação real futura do 
yuan poderá acontecer por meio de inflação mais acelerada na China em relação aos EUA.  
 
O índice Big Mac é mais proveitoso para avaliar as taxas de câmbio de países com rendas per 
capita semelhantes. Assim, entre os países emergentes, o yuan realmente parece 
subvalorizado, enquanto as moedas de Brasil e Turquia, por exemplo, parecem 
sobrevalorizadas. Os economistas seriam insensatos se excluíssem os Big Macs de suas dietas 
de avaliações, porém as porções "Super Size" seriam igualmente um erro. 
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