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Commodities continuarão
garantindo superávit

Emprego na indústria
fica estável em maio

Fausto Macedo

A Receita e a Polícia Federal in-
formaram que a Operação Po-
mar – investigação sobre contra-
bando, importações subfatura-
das e lavagem de dinheiro – le-
vou à descoberta da mais sofisti-
cada trama para evasão de divi-
sas desde a era CC5. Empresá-
rios do atacado e varejo de teci-
dos, com o concurso de laranjas,
enviavam US$ 1 milhão por dia a
contas bancárias na China,
Hong Kong e outros paraísos fis-

cais.
“É o maior esquema de remes-

sas desde a CC5”, avalia o delega-
do José Edilson de Souza Frei-
tas, coordenador da operação
que prendeu 15 suspeitos.

A CC 5 é a famosa carta circu-
lar do Banco Central, criada em
1969, que permitia a abertura de
contas especiais, mantidas no
Brasil por brasileiros que mo-
ram no exterior. O sistema facili-
tou a remessa clandestina de va-
lores até o estouro do Banestado
– evasão de US$ 30 bilhões.

A Pomar saiu às ruas na sema-
na passada, quando a força tare-
fa que reúne PF, Receita e Minis-
tério Público Federal deteve em-
presários e despachantes adua-
neiros. Grande contingente de
laranjas está na mira da PF, que
nele se inspirou para dar nome à

missão – foram identificados
100 pessoas físicas e 40 jurídicas
que emprestaram seus nomes e
razões sociais para o golpe.

Na última quinta feira, os fede-
rais e a Receita deflagraram nova
blitz na região do Braz e do Pari e
apreenderam 400 toneladas de
tecidos, carga avaliada em R$ 6
milhões. O próximo alvo da Po-
mar são 32 caminhões já retidos,
com 600 toneladas do produto.

A Receita estima em R$ 1,5 bi-
lhão o prejuízo aos cofres públi-
cos, pelo não recolhimento de
tributos. Para concluir o proces-
so de remessa de ativos a organi-
zação criminosa adulterava os
documentos de importação – fa-
turas comerciais e conhecimen-
tos de embarque.

Notas. Parte das transações

não era efetivada. Outra parcela
de importação era acompanha-
da de notas subfaturadas. A Re-
ceita verificou que a organização
usava a evasão para pagar a im-
portação subfaturada.

A Justiça Federal decretou a

prisão de 17 suspeitos. O delega-
do Edilson Freitas informou que
cerca de 70 investigados deve-
rão ser indiciados criminalmen-
te por sonegação, lavagem de di-
nheiro e evasão.

As investigações tiveram iní-
cio há quatro anos a partir da sus-
peita de fraudes na constituição
de empresas, geralmente inexis-
tentes de fato e com sócios sem
capacidade econômico-financei-
ra. Essas empresas foram utiliza-
das para ocultar os reais benefi-
ciários das operações de comér-
cio exterior.

Os beneficiários foram blinda-
dos contra fiscalizações da Recei-
ta e representações criminais.

Um auditor da Receita foi en-
quadrado por suposta facilita-
ção ao contrabando. No entan-
to, as autoridades não conferem
a esse auditor poderes na estru-
tura da organização criminosa.
“A ação do grupo é montada para
iludir o sistema, não para ter cola-

boração de qualquer órgão públi-
co”, observa o delegado Freitas.

A devassa se estende a 8 Esta-
dos – São Paulo, onde se concen-
tram as fraudes, Rio, Santa Cata-
rina, Goiás, Alagoas, Espírito
Santo, Rondônia, Mato Grosso
do Sul e no Distrito Federal.

A investigação corre sob segre-
do judicial, por ordem da 2.ª Va-
ra Criminal Federal em São Pau-
lo, porque vasculha dados bancá-
rios e tributários de pessoas físi-
cas e jurídicas. Uma equipe de
auditores do Fisco se dedica ex-
clusivamente à análise e mapea-
mento de lotes de documentos
recolhidos em armazéns e depó-
sitos do grande polo do varejo e
atacado de tecidos.

Além das prisões e das buscas
a Justiça sequestrou bens e blo-
queou recursos financeiros dos
alvos da Pomar. Na primeira eta-
pa do inquérito foram apreendi-
dos R$ 700 mil em dinheiro e R$
1,5 milhão em cheques.

PF diz que evasão é a maior desde conta CC5

Exportação de manufaturados ainda
não recupera nível pré-crise financeira
Em 2008, as vendas externas somaram US$ 92,7 bi; no ano passado, chegaram a US$ 79,6 bi; este ano, até junho, estão em US$ 43,3 bi

CELIO MESSIAS/AE–12/1/2011

Renata Veríssimo / BRASÍLIA

Os bons resultados das expor-
tações brasileiras no primei-
ro semestre deste ano ainda
não trazem a recuperação de-
sejada para os produtos ma-
nufaturados, que têm maior
valor agregado. Apesar da ex-
pansão das vendas externas,
com recordes sucessivos, a
categoria de manufaturados
foi a única que ainda não con-
seguiu voltar ao nível ante-
rior ao da crise financeira in-
ternacional.

Em 2008, as exportações de
produtos acabados totalizaram
US$ 92,7 bilhões. No ano passa-
do, somaram US$ 79,6 bilhões e,
este ano, até junho, atingiram
US$ 43,4 bilhões.

Por outro lado, os produtos bá-
sicos e semimanufaturados ultra-
passaram, em 2010, os valores de
2008 e dão sinais de que conti-
nuarão ganhando mais espaço na
participação da pauta exportado-
ra brasileira.

Os produtos manufaturados
representavam 46,8% do total ex-
portado pelo Brasil para o resto
do mundo, mas passaram a res-
ponder por 39,4% das vendas em
2010. Os básicos aumentaram a
participação de 36,9% em 2008
para 44,6% no ano passado.

“A deterioração dos manufatu-
rados émuito grande eesse movi-
mento está sendo muito rápido”,
afirmou o analista de Políticas e
Indústria da Confederação Na-
cionaldaIndústria (CNI), Marce-
lo Azevedo.

“O mercado externo não está
tão mais fraco neste momento.
No ano passado, podia-se dizer
isso, mas agora já tem mercados
que estão melhores. A gente está
demorando a voltar ao espaço
que tínhamos antes”, avaliou o
economista.

China. De acordo com Azevedo,

o Brasil perdeuvantagem compe-
titiva em relação a outros países,

principalmenteem relação à Chi-
na, que ganhou espaço no merca-
do externo em produtos intensi-

vos em pesquisa e desenvolvi-
mento. Na outra ponta, o Brasil
aumentou asimportações depro-

dutos acabados, elevando o défi-
cit comercial nesse segmento.

“Ao mesmo tempo em que es-
tá exportando mais, está impor-
tando ainda mais”, destacou o
analista da Confederação Nacio-
nal da Indústria.

Com base em dados da Funda-
çãoCentro deEstudos doComér-
cio Exterior (Funcex) utilizados
pela CNI, o déficit comercial dos
produtos manufaturados subiu
de US$ 39,8 bilhões em 2008 pa-
ra US$ 71,1 bilhões em 2010.

A CNI estima que a conta fe-
chará ainda mais negativa este
ano. O rombo tem sido coberto
pelo aumento do superávit nas
demais categorias, alcançado pe-
lacombinação de aumento dovo-

lume de vendas e dos preços das
commodities.

O secretário executivo do Mi-
nistério doDesenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior,
Alessandro Teixeira, disse que o
governo federal trabalha para au-
mentar as exportações de bens
de média e alta tecnologias.

“Mas não vamos diminuir as
vendas de commodities. Nós es-
tamos crescendo nos três níveis
de exportações. As vendas de in-
dustrializados (manufaturados
e semimanufaturados) são bem
superiores às de commodities.
Se a gente olhar a pauta de expor-
tação brasileira, relativamente, o
que mais cresceu foi semimanu-
faturado.”

Alerta. Teixeira afirmou que o
governo está atento a uma possí-
vel “primarização” da pauta de
exportação. Ele argumenta, no
entanto, que os produtos mais
afetados depois da crise no mer-
cado internacional são os de mé-
dia e alta tecnologia, como os ele-
troeletrônicos. Ele antecipou
que os setores químico, automo-
bilístico, transportes e de máqui-
nas e equipamentos, que têm dé-
ficits comerciais, receberão aten-
ção especial na nova política in-
dustrial em construção no gover-
no da presidente Dilma Rous-
seff.

Contraponto. Governo argumenta que produtos mais afetados na pauta de exportação após crise são os de média e alta tecnologia, como os eletroeletrônicos

BRASÍLIA

Há um consenso no governo e
entre analistas de que os preços
das commodities vão se manter
em um nível elevado no curto e
médio prazos, o que deve garan-
tir a continuidade dos recordes
de exportação, além de superá-

vits comerciais importantes pa-
ra ajudar a financiar as contas ex-
ternas do País.

“O grande investimento que
podemos fazer nessa situação é
agregar valor às commodities. In-
vestir em tecnologia”, afirmou o
economista Michal Gartenk-
raut, da consultoria Rosenberg

& Associados. “Há uma perspec-
tiva bem fundamentada de que
esses preços vão ficar altos, se
não subirem ainda mais”, disse,
lembrando que a demanda mun-
dial por esses produtos continua
alta. No entanto, ele alerta que
apostar todas as fichas nas expor-
tações de commodities seria um
erro estratégico de longo prazo.

Para mostrar o tamanho “gi-
gantesco” do impacto do aumen-
to dos preços das commodities
na balança, a consultoria expur-
gou da conta os reajustes das

commodities. A preços de de-
zembro de 2009, a balança teria
registrado déficit de US$ 7,5 bi-
lhões em 2010 e poderia chegar a
um saldo negativo de US$ 19,5
bilhões este ano.

Preços internacionais. A con-
sultoria também fez um levanta-
mento dos produtos que se com-
portam como commodities,
com preço fixado com base no
mercado mundial, como suco de
laranja, açúcar refinado e café so-
lúvel, classificados como manu-

faturados. Em 2001, eles repre-
sentavam 56% da pauta, passan-
do para 62% em 2008 e chegan-
do a 72% no ano passado.

O secretário executivo do Mi-
nistério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior,
Alessandro Teixeira, disse que o
governo trabalha com um cená-
rio de manutenção dos preços
das commodities em níveis ele-
vados. “Não vai ter uma queda
brutal. É impossível isso aconte-
cer. O preço das commodities su-
biu estruturalmente.” / R.V.

● Crime

Operação Pomar aponta
remessa de US$ 1 milhão
por dia; grupo usou 140
laranjas e subfaturou
importação de tecidos

Daniela Amorim / RIO

Sob a pressão da desaceleração
da economia e do câmbio valori-
zado, o contingente de trabalha-
dores na indústria manteve-se
praticamente estável em maio
em relação a abril, com ligeira al-
ta de 0,1%. O resultado reflete o

desempenho menos intenso da
produção industrial nos últimos
meses, segundo a Pesquisa In-
dustrial Mensal de Emprego e Sa-
lário (Pimes), divulgada ontem
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

As medidas tomadas pelo go-
verno para conter o crédito; o au-

mento dos juros; o câmbio favo-
recendo importações e desesti-
mulando as exportações, e uma
demanda externa fraca estariam
por trás do resultado pífio do em-
prego industrial nos últimos me-
ses, de acordo com Fernando
Abritta, pesquisador da Coorde-
nação de Indústria do IBGE. “Es-
ses fatores afetam a produção da
indústria, o que se reflete no em-
prego industrial”, afirmou.

Na comparação com maio de
2010, o número de trabalhado-
res na indústria teve expansão

de 1,3%, o 16.º resultado positivo
consecutivo, mas o menos inten-
so desde fevereiro do ano passa-
do. Apesar de ainda acumular al-
tas de 3,5% em 12 meses e de 2,2%
no ano, as taxas mostram redu-
ção no ritmo de crescimento da
criação de postos. Desde agosto
do ano passado, o emprego in-
dustrial oscila próximo à estabili-
dade, com exceção de fevereiro,
quando teve alta de 0,5%.

“A alta em fevereiro foi isola-
da, ocorreu em alguns Estados
na indústria ligada a commodi-

ties e extrativa mineral”, expli-
cou o economista-chefe do Insti-
tuto de Estudos para o Desenvol-
vimento Industrial (Iedi), Rogé-
rio César de Souza. “Os dados de
maio confirmam o comporta-
mento do emprego desde o ano
passado. O emprego na indús-
tria está estagnado, ele não está
andando”.

Em São Paulo, a região metro-
politana com o maior e mais di-
versificado parque industrial do
País, o resultado do emprego foi
ainda menor do que a média na-

cional. Na comparação com
maio de 2010, o nível de emprega-
dos recuou 0,7%, enquanto o re-
sultado acumulado para os cin-
co primeiros meses do ano foi de
apenas 0,6%.

O número de horas pagas aos
empregados foi levemente
maior em maio ante abril, 0,1%.
O valor da folha de pagamento
real apresentou um resultado
melhor no mês, expansão de
0,4%, mas não chegou a recupe-
rar a perda de 0,9% verificada na
leitura anterior.
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400 t
de tecido foram apreendidas na
região do Braz e do Pari. A carga
estava avaliada em R$ 6 milhões

1R$ 1,5 bilhão
é o prejuízo estimado pela Recei-
ta aos cofres públicos pelo não
recolhimento de tributos

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 jul. 2011, Economia & Negócios, p. B8.




