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O FAMOSO “CuSTO BRASIL” ...
uma recente pesquisa encomendada pela Veja São Paulo 

à consultoria Ernst & Young Terco mostrou que São Paulo, 
comparado com 24 cidades, sendo nove delas no Brasil e 
as outras no exterior, tinha a pizza Margherita mais cara do 
mundo. uma façanha?  Nem tanto!!!

Os empresários afirmam que o Governo é o principal 
responsável devido a alta incidência dos impostos; o custo 
das matérias-primas, dos  aluguéis e da mão de obra também 

são altos! Balela!
Não defendo o Governo e seus impostos, mas não é o maior responsável pelos 

altos custos, de tudo, no Brasil. 
As matérias-primas? Oras bolas, sabemos muito bem o que vai em cima de uma 

pizza e de nada adianta jogar a culpa no pobre do tomate que, durante algumas 
poucas semanas, ficou mais caro. 

Os aluguéis? Conto para boi dormir! Será que a Quinta Avenida, em New York, 
ou os Champs Élysées, em Paris, são mais baratos? Claro que não! 

E a mão de obra e sua imensa carga tributária? Será que quem fala isto têm 
ideia do valor do SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance), na França, 
que é de € 9,43, ou do FMW (Federal Minimum Wage) nos Estados unidos, que é 
de uS$ 7,25… por hora?

O famoso “custo Brasil” é a ganância desmedida de boa parte dos empresá-
rios. Aqui, monta-se uma empresa para, um ano depois, poder comprar um carro 
ostentatório, dois a três anos depois  - no máximo! - ter uma mansão em algum 
bairro nobre e, depois disto, sem muita demora, outra no litoral e, porque não, em 
Campos do Jordão também! Não precisa ser uma sumidade em economia para 
entender que isto custa! 

Essa prática é, infelizmente, generalizada! um remédio veterinário que pode 
ser comprado nos Estados unidos por uS$ 90 é vendido aqui por mais de... R$ 
800. Andar em qualquer supermercado em Miami passa a ser uma aventura ex-
tremamente frustrante! Tudo, absolutamente tudo, é grotescamente mais barato; 
vitaminas, casas, carros, sanduíches, chocolates, lençóis, etc., etc.

Considerando o salário mínimo dos dois países, é fácil entender porque todo 
mundo quer ir para lá, não? É óbvio que para toda uma casta que vive de corrupção, 
maracutaias e outras atividades ilícitas , nada é caro!

Boa leitura!

Michel A. Wankenne
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A Guarani é uma das empresas líderes 
do setor sucroenergético brasileiro. Seu 
principal negócio é a transformação da 
cana-de-açúcar em açúcar, etanol e ener-
gia, bem como a comercialização desses 
produtos.  A empresa possui sete unidades 
industriais, localizadas na região Noroeste 
do Estado de São Paulo. São elas: Andra-
de, Cruz Alta, Mandu, São José, Severínia, 
Mandu, Tanabi e Vertente (controle de 50% 
em parceria com o Grupo Humus). Com 
capacidade para processar 21 milhões de 
toneladas de cana-de-açúcar,1,9 milhão 
de toneladas de açúcar, 1 milhão de m³ de 
etanol e  800 GW de potência instalada de 
cogeração de energia elétrica, tem como 
acionistas duas empresas líderes em suas 
áreas de atuação, a Tereos Internacional 
e a Petrobras Biocombustível. A Tereos 
Internacional, por sua vez, é controlada 
pelo grupo francês Tereos, um dos prin-
cipais produtores de açúcar, amido, etanol 
e álcool do mundo. Na safra 2012/13 a 
companhia processou 18,2 milhões de 
toneladas de açúcar, produziu 528 mil 
m³ de etanol, 1,5 milhão de toneladas de 
açúcar e 523 GW de energia. 

www.aguarani.com.br


