
A
sobrevalorização do real é um
fato concreto que está sacrifi-
cando barbaramente a indús-
tria de transformação brasilei-
ra. De 2011 a 2014, o PIB total
crescerá 7,4%, enquanto o PIB

da indústria de transformação cairá 1%
nesseperíodo.Eomaisgraveéquemui-
tos renomados economistas acreditam
que a sobrevalorização do real seja pro-
posital, pela disposição do governo fe-
deral em segurar os índices inflacioná-
rios. Proposital ou não, ao menos em
umaspecto amaioria concorda: o câm-
bio está totalmente fora de lugar.

A análise que aqui apresentamos de-
monstra que essa distorção está na raiz
da crise, não somente da indústria de
transformação, mas de toda a econo-
mia brasileira. Senão, vejamos: vinte
anos atrás, em 1º de julho de 1994, foi
instituído o Real, como moeda oficial
do Brasil. Entretanto, o Plano Real co-
meçou umpouco antes, em 1º demarço
de 1994, com a Unidade Real de Valor
(URV). Amoeda, na ocasião, era o Cru-
zeiro Real, sujeito à forte inflação.

Registrosdaépocamencionamque a
URVteria sido inspiradanoartigoescri-
topeloseconomistasAndréLaraResen-
de e PérsioArida, intitulado Inertial In-
flation and Monetary Reform, e apre-
sentado em um seminário nos Estados
Unidos, em 1984. O artigo, apelidado
de proposta Larida, previa a implanta-
ção da reformamonetária pela indexa-
ção total da economia. Fundamentada
nessa ideia foi concebida, dez anos de-
pois, aURV,umindexadordiáriodireta-
mente vinculado à taxa de câmbio.

Em 1º de março de 1994, foi criada a
Unidade Real de Valor, valendo 647,50
cruzeiros reais (CR$).Essevalor eracor-
respondente à cotação do dólar ameri-
cano em 1º de abril de 1994, e o valor da
URV evoluiu diariamente, espelhando
o câmbio.

Em 1º de abril de 1994, a URV valia
CR$ 931,05; em 2 de maio, CR$
1.323,92; em 1º de junho, CR$ 1908,08;
e, finalmente, no histórico 1º de julho
de 1994, foi posta em circulação amoe-
da real, convertendo cada cruzeiro real
por 2.750,00, que seria o valor da URV
na época e, consequentemente, como
essevalorerabaseadonacotaçãododó-
lar, quandonessadataocâmbio indica-
va: R$ 1,00 =US$ 1,00.

O real foi consequência da indexa-

çãodiária à cotaçãododólar. A geniali-
dade por trás da criação da URV foi ter
implantado uma condição de dolariza-
çãopraticamente totaldepreçosnaeco-
nomia, sem uma verdadeira dolariza-
ção, com substituição damoeda, como
aconteceu, por exemplo, no Equador.
Issoposto,é razoáveladmitirqueacota-
ção R$ 1,00 = US$ 1,00, em 1º de julho
de1994,espelhavaarealidadeeconômi-
ca, pois fora conseguida pela indexação
docâmbiodiáriodurantequatromeses.

A inflação acumuladaemvinte anos,
desdeacriaçãodoreal,medidapelo Ín-
dicedePreçoaoConsumidorAmplo(IP-
CA), calculado pelo IBGE, atingiu
361,72%.Emúltimaanálise, isso signifi-
ca que R$ 1,00, em 1º de julho de 1994,
equivaleria a aproximadamente R$
4,62 em 1º de julho de 2014. Nomesmo
período, a inflação americana foi de

aproximadamente 61%. Isso significa-
ria que US$ 1,00 em 1º de julho de 1994
equivaleria a US$ 1,61 em moeda de 1º
de julho de 2014.

Com base nesses dados, e por meio
docálculomatemático, chegamosàco-
taçãocambial dodólar em1ºde julhode
2014, equivalente à da criação do real
em 1º de julho de 1994: R$ 4,62 ÷ US$
1,61= R$ 2,87. Ou seja, para ser equiva-
lente ao câmbio paritário na data da
criaçãodoreal, a taxadecâmbiohoje te-
ria que ser muito superior ao patamar
atual. Para vários especialistas, deveria
ser da ordem de R$ 3,00. A história da
criação do real parece lhes dar razão.
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