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Além da clareza e da objetividade com que o minis-
tro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, ava-
liou os resultados da visita da missão chinesa ao Bra-
sil, nas páginas da edição de ontem do BRASIL ECONÔ-
MICO, existe um sinal ainda mais claro da evolução da
política internacional do país desde a posse da presi-
dente Dilma Rousseff. Trata-se, evidentemente, da
imposição das barreiras aos automóveis importados
— medida que alcança, de forma especial, os carros
fabricados na Argentina. Desde a criação do Merco-
sul, 20 anos atrás, o país vizinho tem sido um habi-
tual descumpridor de acordos comerciais. Nesse pe-
ríodo, a Argentina tem se comportado como aquele
cunhado irresponsável que um dia foi rico, torrou
todo o dinheiro que tinha e, quando viu a situação
apertada, passou a espernear e a fazer escândalo,
como se o marido da irmã, que se mata de trabalhar,
tivesse a obrigação de sustentá-lo. O pior de tudo é
que o Brasil sempre cedeu à choradeira. No caso dos
automóveis, como nos demais, a Argentina nunca
cumpriu aquilo que combinou no âmbito do Merco-
sul. Sempre impôs as alíquotas que bem entendeu e
tudo ficou por isso mesmo. Até que alguém em Bra-
sília entendeu que o limite havia sido ultrapassado e
resolveu dar um basta a essa situação.

Um primeiro sinal de que o Brasil pretendia mu-
dar o tom de seu relacionamento foi dado ainda em
janeiro deste ano, quando Dilma Rousseff desem-
barcou em Buenos Aires, na primeira viagem oficial
de seu governo. Muito embora o discurso oficial da
chefe de Estado tenha batido na velha tecla diplomá-
tica de povos irmãos que precisam caminhar juntos,
o certo é que, nos bastidores, os negociadores brasi-
leiros, com uma nova orientação, deixaram claro que
a paciência do Brasil estava se esgotando e que o
novo governo não seria tão tolerante com a Argenti-
na quanto foram os anteriores. Parece que Buenos
Aires resolveu pagar para ver, e o resultado foram as
medidas que o Brasil adotou na semana passada.

Nesse cenário, chega a ser risível a reação da mi-
nistra da Indústria da Argentina, Debora Giorgi. Pa-
rece que ela não entendeu que o maior prejudicado
nessa história toda é seu próprio país. Ela também
parece desconhecer que os problemas que a econo-
mia brasileira pode vir a enfrentar com as restrições
às importações são insignificantes diante do estrago
que a situação pode provocar à combalida e sempre
claudicante economia argentina. E disse que só se
sentará à mesa de negociações se o Brasil recuar de
sua posição atual. Talvez ajudasse mais se cobrasse
agilidade das autoridades aduaneiras de seu país, que
desde fevereiro fazem o que podem para dificultar o
ingresso de produtos brasileiros na Argentina. Se ela
não quiser negociar, tudo bem. O mundo está cheio
de parceiros dispostos a negociar com o Brasil. ■

O Brasil mudou
e a Argentina não viu

A Argentina é como o cunhado que
um dia foi rico, torrou tudo e, na
hora do aperto, chora e exige que
o marido da irmã cubra o prejuízo

Ricardo Galuppo
rgaluppo@brasileconomico.com.br
Diretor de Redação

A Receita Federal regulamentou ontem lei que suspende
a cobrança de PIS/Cofins da cadeia produtiva de aves e
suínos. O benefício está em vigor desde janeiro, mas só
foi publicado ontem pelo Diário Oficial da União. O tex-
to detalha o novo regime tributário do milho e soja usa-
dos na ração dos animais até a venda dos dois tipos de
carne no supermercado. Pelo novo regime, as duas últi-
mas etapas da cadeia produtiva — o frigorífico e o su-
permercado — podem obter devoluções de PIS/Cofins
de forma presumida, sem a necessidade de apresentação
das notas fiscais dos insumos. Para os frigoríficos, o cré-
dito presumido é 30% das aquisições. Para os super-
mercados, o benefício equivale a 12%.

De acordo com o coordenador-geral de Tributação da
Receita, Fernando Mombelli, os créditos foram conce-
didos de forma presumida para evitar que os frigoríficos
e os supermercados repassem aos preços os impostos
cobrados sobre os insumos não agrícolas que não são
beneficiados pelo regime especial. “Além do milho e da
soja, o produtor de ração usa outros insumos que pagam
impostos”. No caso dos supermercados, afirma Mom-
belli, o crédito presumido evita o repasse dos impostos
cobrados pelas matérias-primas não agrícolas usadas
pelos frigoríficos. O percentual do crédito, no entanto, é
menor que nos frigoríficos porque a carne vendida no
comércio tem maior valor agregado.

Para evitar que os créditos concedidos neste ano per-
cam a validade, a regulamentação é retroativa a 1º de ja-
neiro. Mombelli afirmou que a Receita Federal também
estuda aperfeiçoar os regimes especiais do café e do
suco de laranja. ■ ABr

Os consumidores de energia dividirão esse custo adicio-
nal caso seja aprovada a renovação do prazo de projetos
de energia eólica do programa de incentivo. É o que
aponta o estudo de impacto regulatório sobre a MP
517/2010 feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) a pedido da Associação Brasileira de Grandes
Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores
Livres (Abrace). A MP deve ser votada ainda esta semana.

De acordo com Fernando Umbria, assessor técnico
em energia elétrica da Abrace, o preço pago pela ener-
gia eólica dos projetos do Proinfa é de R$ 282,20 por
MWh, bem acima do atual preço de mercado dessa fon-
te, estimado pela Aneel em R$ 150 por MWh. A diferen-
ça entre um preço e outro é o que deverá gerar o custo
adicional. “Mesmo que o valor seja pequeno dividido
entre todos os consumidores, se a gente já tem condi-
ções de colocar energia no mercado a R$ 150 não me pa-
rece justo pagar”, diz.

Os projetos inscritos no Proinfa deveriam ser entre-
gues em dezembro de 2010. Estima-se que a potência
em atraso seja de 534 MW. ■ Priscila Machado

Prorrogação do Proinfa
vai custar R$ 182 mi

Receita revê tributos de aves e suínos

A Petrobras avalia a possibilidade de definir um volume
de investimentos menor do que o inicialmente projetado
para o seu novo plano de negócios, do período de 2011 a
2015, informou o diretor financeiro da empresa, Almir
Barbassa. Segundo fontes da companhia, o plano apre-
sentado na última sexta-feira ao conselho de administra-
ção da estatal, presidido pelo ministro da Fazenda, Guido
Mantega, girava em torno dos US$ 250 bilhões, ante os
US$ 224 bilhões do programa atual (2010 a 2014).

O plano não foi aprovado e voltou para as pranchetas
das diversas áreas de negócios da companhia para ser re-
visado. Almir Barbassa, admitiu que o conselho pediu,
entre outros estudos, alguns para reduzir o volume de in-
vestimentos inicialmente estipulado.

Um crescimento menor nos investimentos, ou mesmo
a estabilidade em relação ao plano anterior, reduziria
também a necessidade de aumentar o preço da gasolina e
do diesel, como a companhia vem pleiteando junto ao go-
verno, já que a necessidade de caixa seria menor, infor-
mou uma fonte da empresa. O governo, porém, não quer
o aumento do combustível. ■ Reuters

Petrobras estuda
reduzir investimentos

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem projeto do vereador Roberto
Tripoli (PV-SP)que prevê a proibição do uso de sacolas plásticas na capital pau-
lista. A lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito Gilberto Kassab e, se apro-
vada, começa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2012. A lei prevê multa ou
suspensão da licença comercial de quem desrespeitar a regra. O prefeito Kassab
vetou projeto semelhante no ano passado, mas deve aprovar a lei desta vez. Se
aprovada, São Paulo será a segunda cidade brasileira a proibir o uso de sacolas
plásticas em supermercados e outros estabelecimentos comerciais. Medida se-
melhante já vigora em Belo Horizonte desde o dia 18 de abril. Na semana passa-
da, os supermercados fecharam acordo com o governador Geraldo Alckmin
para banir as sacolinhas no estado até o final do ano. O acordo só vale para os
supermercados e não prevê punição para quem desrespeitar a regra. ■

SP proíbe sacolas plásticas

Adriano Alves Padilha

Murillo Constantino
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