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A indústria nacional é
perdedora em duas guerras

O
setor industrial, no Brasil, já era
vítima do que o ministro da
Fazenda, Guido Mantega,
denunciou como “guerra
cambial”, na qual países como

Estados Unidos e China adotam as estratégias
a seu alcance para impulsionar suas
economias, desvalorizando as próprias
moedas e anabolizando as exportações.
Agora, as empresas brasileiras enfrentam um
traiçoeiro inimigo interno. As importações,
que crescem em ritmo preocupante, ganham
impulso graças a políticas tributárias de
estímulo à compra de máquinas e até
insumos de fornecedores externos. Outra
guerra, a fiscal, põe o exportador brasileiro
entre fogos cruzados.

Grave o suficiente, essa guerra é, também,
desmoralizante e desleal, travada por Estados
que atropelaram o Conselho de Política
Fazendária (Confaz), organismo de
articulação das Fazendas estaduais. É, ainda,
generalizada: apenas seis, das 21 unidades da
Federação não recorrem a algum tipo de
incentivo a importações por meio de
reduções do ICMS.

Levantamento da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex), do Ministério do
Desenvolvimento, apontou 18 Estados com
programas do tipo, alguns restritos a
máquinas e equipamentos para indústria;
mas há também incentivos à importação de
insumos. Outro estudo, do Instituto Aço
Brasil, aponta 13 Estados onde se concede
adiamento do tributo até financiamento
parcial do pagamento do imposto para
importadores de produtos siderúrgicos.
Enquanto favorecem a criação de empregos
no exterior, os mesmos Estados retêm a
devolução, aos exportadores, do ICMS
recolhido indevidamente, sob o argumento
de que, para isso, precisam receber
compensação federal.

Os Estados reduzem o tributo para
estimular o uso de seus portos e, em alguns
casos, atrair entrepostos comerciais e
instalações industriais — e nem necessitam
estar no litoral para usar o artifício: Tocantins
e Mato Grosso do Sul estão entre os maiores
usuários do sistema, aproveitando seus
“portos secos” para trazer mercadorias
importadas ao país. Uma distorção adicional
é concedida pelo sistema de compensação

entre Estados para evitar cobrança em
cascata do ICMS: o comprador da mercadoria
importada recebe 12% de crédito tributário,
ao fazê-la passar pela divisa de um Estado,
como São Paulo, por exemplo. Como só paga
3%, 3,5% ou 5%, embolsa o restante, uma
espécie de subsídio à importação.

Com vantagens assim para a compra de
máquinas, insumos e até embalagens, não é
surpresa o aumento colossal da importação
pelos portos dos Estados que recorrem a esse
ardil. Entre 2003 e 2009, as importações de
Tocantins cresceram 560%, para
US$ 127,5 milhões. As de Santa Catarina
aumentaram ainda mais, 633%, e no Mato
Grosso do Sul o aumento foi de 445%.

Para evitar a cobrança indevida de impostos
na exportação, os governos estaduais, como o
de Santa Catarina, exigem apoio da União;
mas, para beneficiar fábricas estrangeiras, a
benesse é bancada alegremente pelos cofres
estaduais, sem nem um aceno para Brasília —
que, de resto, repudia a prática, danosa ao
mercado de trabalho nacional. Como alertou,
neste jornal, o secretário de Comércio
Exterior, Welber Barral, essa estratégia nociva
põe em risco a indústria nacional, impedida
de se beneficiar dos esquemas favoráveis aos
importados.

As importações podem ter efeitos
benéficos, quando resultam da escolha de
produtos com maior avanço tecnológico, ou
de custo inferior de produção, capaz de ser
transferido ao consumidor. Mas quando a
opção pelo concorrente importado se deve a
espertezas de uma guerra tributária, o país
perde e, em futuro próximo, os espertos serão
punidos pela própria esperteza.

Essa aberração praticada por Estados é
mais uma distorção flagrante a chamar a
atenção para a inadiável necessidade de uma
reforma tributária. É inconcebível que um
país com ambições e vocação de potência
mundial tenha um tal emaranhado de
legislações tributárias e sistemas de
arrecadação conflitantes e em competição
entre si, contra o setor produtivo. A
campanha eleitoral, que não hesitou em
abraçar tabus religiosos na busca de votos
calcados em preconceitos retrógrados, daria
um salto de qualidade se encarasse esse outro
tabu, de importância real para o futuro bem-
estar dos eleitores e do país.

A sobrevalorização desemboca numa crise de balanço
de pagamentos. Por José Luis Oreiro e Eliane Araújo

Câmbio e contas externas:
análise e perspectivas
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No início do ano, a taxa
real efetiva estava
quase 20% abaixo do
valor determinado pelos
“ f u n d a m e n to s ”

A
retomada da tendên-
cia de valorização do
real nas últimas sema-
nas tem suscitado um

intenso debate a respeito das
possíveis consequências desse
movimento na evolução futura
das contas externas brasileiras.

De um lado, constatamos a
existência de uma posição que
poderíamos denominar de “indi-
ferença otimista”. Segundo essa
visão, num regime de câmbio flu-
tuante, a intensificação dos dese-
quilíbrios externos em função do
movimento de apreciação da ta-
xa real de câmbio levará, mais ce-
do ou mais tarde, a um movi-
mento lento e gradual de desva-
lorização do câmbio devido à
crescente escassez de divisas no
mercado doméstico. Dessa for-
ma, a ocorrência de uma “parada
súbita” da entrada de fluxos ex-
ternos para a economia brasilei-
ra estaria descartada a priori pela
própria lógica do regime de câm-
bio flutuante. Nesse contexto, a
permanência do regime de flu-
tuação cambial seria condição
necessária e suficiente para que o
Brasil fique livre do risco de uma
crise cambial.

De outro lado, podemos cons-
tatar a existência de uma posição
que poderíamos chamar de “rea-
lismo pessimista”. Segundo essa
visão, a sobrevalorização da taxa
de câmbio desemboca, mais cedo
ou mais tarde, numa crise de ba-
lanço de pagamentos, com conse-
quências negativas para o nível de
atividade econômica. O regime
cambial é irrelevante para esse re-
sultado, uma vez que a “exube-
rância irracional” dos mercados
financeiros pode sustentar a so-
brevalorização cambial por lon-
gos períodos, mesmo num con-
texto de déficits em conta corren-
te crescentes, por intermédio da
entrada de capitais de curto pra-
zo, atraídos pelo clima de “eufo-
ria” criado, ao menos em parte,
pela própria valorização do câm-
bio. Dessa forma, a existência de
regimes de câmbio flutuante não
elimina a possibilidade de crises
de balanços de pagamentos, pois
a desvalorização cambial, quando
ocorre, tende a ser extremamente
rápida, desordenada, e causada
por uma mudança súbita no “es-
tado de ânimo” dos investidores
internacionais a respeito da sus-
tentabilidade futura das contas
externas do país. O regime cam-
bial não é relevante segundo essa
visão, o que realmente importa é
ter um “câmbio alinhado”.

Uma questão importante para

os que defendem o “realismo pes-
simista” é identificar o grau de de-
salinhamento cambial prevale-
cente na economia brasileira. A
metodologia usada pelos econo-
mistas, para lidar com esse proble-
ma é calcular um nível hipotético
de taxa real efetiva de câmbio que
prevaleceria na economia no caso
em que os movimentos da taxa de
câmbio fossem inteiramente ex-
plicados pelos “fundamentos”, ou
seja, por variáveis outras que não a
própria “psicologia do mercado”.
Os autores deste artigo fizeram re-
centemente esse exercício para a
economia brasileira com dados
trimestrais para o período do ter-
ceiro trimestre de 1995 ao primei-
ro trimestre de 2010. Como funda-
mentos da taxa de câmbio selecio-
namos: índice de preços de com-
modities, termos de troca, taxa
Selic, saldo da balança comercial
como proporção do PIB e consu-
mo do governo (dessazonalizado).

Dessa forma, foi rodada uma re-
gressão em mínimos quadrados
da taxa real efetiva de câmbio con-
tra as variáveis acima listadas, ob-
tendo-se, a partir da mesma, uma
série de valores para o que seria a
taxa real efetiva de câmbio, deter-
minada apenas pelos fundamen-
tos. Essa série foi então comparada
com os valores realizados da taxa
real efetiva de câmbio. Ao se reali-
zar essa comparação, constata-se
que desde o primeiro trimestre de
2005 a economia brasileira convi-
ve com uma situação de sobrevalo-
rização cambial, a qual é tempora-
riamente eliminada no último tri-
mestre de 2008 em função da forte
desvalorização cambial ocorrida
no Brasil após a falência do Leh-
man Brothers. Após o primeiro tri-
mestre de 2009, contudo, consta-
ta-se o ressurgimento do proble-
ma da sobrevalorização cambial
com a retomada do movimento de
valorização do real. No início de
2010, a taxa real efetiva de câmbio
encontra-se quase 20% abaixo do
seu valor de referência determina-
do pelos “fundamentos”.

Qual o impacto dessa expressi-
va sobrevalorização cambial so-
bre a situação das contas exter-
nas ? Como é bem sabido, a partir
de 2008, o Brasil voltou a exibir
déficits em conta corrente após

alguns anos de superávit nessa
rubrica. Em 2008 e 2009 o déficit
em conta corrente ficou em tor-
no de 1,6% do PIB e a expectativa
para 2010 é que o déficit em con-
ta corrente alcance 2,5% do PIB.

Nesse contexto a pergunta re-
levante a ser feita é saber em que
medida esse comportamento re-
sulta da sobrevalorização cam-
bial verificada após 2005, ou é
simplesmente reflexo do cresci-
mento mais acelerado que a eco-
nomia brasileira vem experi-
mentando nos últimos anos.

Para responder a essa pergun-
ta, os autores desse artigo calcula-
ram a elasticidade de longo prazo
do saldo em conta corrente (SCC)
como proporção do PIB com res-
peito a taxa real de câmbio e ao
PIB real (dessazonalizado) para o
período 1994-2009. Essas estima-
tivas foram obtidas a partir de um
teste de cointegração entre as va-
riáveis em consideração. Os resul-
tados mostraram que a elastici-
dade câmbio do SCC é 4,61 e a
elasticidade renda é -1,59. Esses
números mostram que a sensibi-
lidade do saldo em conta corren-
te a variações da taxa de câmbio é
muito maior do que a sensibilida-
de a variações da taxa de cresci-
mento. Dessa forma, a sobrevalo-
rização cambial verificada após
2005 tem uma contribuição
maior para a deterioração das
contas externas do que a acelera-
ção do crescimento.

A partir desses números pode-
mos traçar um cenário bastante
preocupante para o saldo em con-
ta corrente até 2014. Consideran-
do o crescimento médio de 5% pa-
ra o PIB e a manutenção da sobre-
valorização cambial, o saldo em
conta corrente irá alcançar -4,1%
do PIB em 2014. Se o câmbio real
continuar se valorizando e alcan-
çar o mínimo observado durante o
primeiro mandato do presidente
FHC, o rombo nas contas externas
será ainda pior: 6,7% do PIB.

Esses cenários mostram que
uma mudança urgente na políti-
ca cambial é necessária, não só
para estancar o processo de valo-
rização cambial, como, princi-
palmente, eliminar a sobrevalo-
rização cambial. Nesse caso, o
saldo em conta corrente poderá
ser reduzido para cerca de -0,6%
do PIB em 2014.
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