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Porque ficou tão caro produzir…  
e comprar no Brasil?

O texto de José Ricardo Roriz Coelho, diretor titular do Departamento 
de Competitividade e Tecnologia da FIESP, fala por si só!

“Como queremos ostentar a condição de nação desenvolvida se os brasileiros 
pagam quase 40%  de impostos e se deparam com um dos custos de vida mais 
elevados do mundo? Os graves efeitos do “Custo Brasil” na produção manufatureira 
são evidenciados em estudos de respeitados organismos nacionais e internacionais. 

Em 2011, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), 
os impostos pagos pelos brasileiros atingiram 33,99% do PIB, superando os 32,72% de 2010. Isso está muito 
acima da média de 25,5% nos países com os quais competimos. Para a indústria de transformação o proble-
ma é mais grave. Embora responda por 16,6% do PIB, ela contribui com 37,6% dos impostos. Um estudo da 
FIESP mostra que os tributos representam 40,3% dos preços dos produtos industriais, considerando-se toda 
a cadeia, à montante e à jusante.

O Bureau of Labor Statistics (BLS), responsável pelas estatísticas trabalhistas nos Estados Unidos, aponta 
que os encargos sobre a folha de pagamento no Brasil, os mais altos dentre 34 países analisados, representam 
32,4% dos custos com mão de obra na indústria de transformação. São 11 pontos percentuais acima da 
média das nações avaliadas (21,4%), ou 7,4% à frente da média europeia (25%). Mais grave é a diferença 
em relação aos emergentes: México (27%);  Argentina e Coréia do Sul (17%).

O Brasil encontra-se em desvantagem também no custo da eletricidade. Nossa tarifa industrial foi esti-
mada pelo Energy Information Administration (EIA), dos EUA, em US$ 138,00/MWh, a segunda mais alta do 
mundo. Um bom parâmetro para comparação é o Canadá, onde, como aqui, a matriz energética é baseada 
na hidroeletricidade. Mesmo assim, a tarifa brasileira é 182% maior. Os encargos e tributos contribuem para 
isso, mas, mesmo os eliminando, a energia brasileira ainda seria 108,3% mais cara. 

Também são graves os custos logísticos, sendo que o percentual da receita líquida das empresas compro-
metidas com transporte, estoque e armazenagem está em torno de 7,5%.

Temos ainda um dos mais elevados custos de capital do mundo, que se deve a dois fatores: taxa básica 
de juro real entre as mais elevadas do mundo e spreads bancários, que aumentaram significativamente após 
2008, apesar da redução da Selic. Em função desses fatores, nosso custo financeiro é o mais alto do mundo, 
sendo 11,5 vezes maior do que o dos países que calculamos juros como o Brasil (Chile, Itália, Japão e Malásia).

Os juros altos estão intimamente ligados à valorização cambial, cujo mercado é majoritariamente com-
posto por fluxos financeiros, e os capitais são atraídos principalmente pelos juros elevado sem comparação 
com as taxas baixíssimas dos países desenvolvidos. Tendo em vista o câmbio médio do ano e descontando a 
inflação do Brasil e dos Estados Unidos, o real valorizou-se 49,9% em relação ao dólar, entre 2006 e 2011. 
Isso é assustador frente a um aumento de produtividade física da indústria de transformação de apenas 
9,2%, no mesmo período.”

Se tudo isto não bastasse, a ganância do empresário brasileiro que quer, poucos anos após fundar 
sua empresa, ser proprietário de veículos luxuosos e mansões cinematográficas, faz com que os pre-
ços dos produtos no Brasil atinjam patamares estratosféricos, de longe superiores aos preços que se 
podem encontrar em grandes capitais de países realmente desenvolvidos!

Boa leitura!!!

Michel A. Wankenne
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Fundada em 1941, a Química 
Anastácio destaca-se  no mercado 
nacional como uma das principais 
distribuidoras de insumos químicos, 
não somente para o segmento ali-
mentício, mas também para cuidados 
pessoais e processos industriais. 

Conhecida por sua agilidade e 
flexibilidade no que diz respeito 
às solicitações de seus clientes, 
ao mesmo tempo, não deixa de se 
preocupar com sua responsabilidade 
sócio-ambiental.

Sua divisão Food, oferece ma-
térias-primas para a indústria de 
alimentos e bebidas, assim como 
profissionais especializados, aptos a 
dar suporte técnico na aplicação e 
utilizados de seus produtos.


