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Elisabeth Libertuci, do Liber-
tuci Advogados Associados,
responde às dúvidas sobre o
IR. Perguntas para: imposto.
renda@grupoestado.com.br

1.
Me mudei para a Argenti-
na em maio de 2010. Em

2011 fiz a entrega da saída
definitiva e a declaração
do ano-base 2010 corres-
pondente a janeiro-
abril/2010. Em junho do
ano passado voltei a morar
no Brasil e trouxe uma par-
te dos rendimentos obti-
dos na Argentina (menos
que R$ 10 mil). Como devo
declarar esse valor? Há al-
guma recomendação espe-
cífica?
O brasileiro que retorna ao Bra-
sil com ânimo definitivo de

aqui residir passa a ser residen-
te a partir da data da chegada,
portanto, apresente declara-
ção de IR normal, informando
os rendimentos e despesas
ocorridos entre junho e dezem-
bro de 2011. Os valores que vo-
cê trouxe da Argentina estarão
refletidos na sua posição patri-
monial bancária, já que na colu-
na situação em 31/12/2010, vo-
cê deve informar a situação na
data anterior ao seu retorno ao
Brasil e na coluna “situação em
31/12/2011” os respectivos sal-

dos nesta data. Com estes lan-
çamentos, você justifica o in-
gresso dos R$ 10 mil no Brasil
e sobre ele não há incidência
de Imposto de Renda.

2.
Conclui a faculdade em
2009, mas fiquei com uma
dívida referente à mensali-
dade pendente na institui-
ção de ensino, a qual quitei
em 2011. Gostaria de saber
se posso utilizar esse valor
na declaração como despe-

sa com educação.
Como a pessoa física é tributa-
da pelo regime de caixa, i.e., o
que importa para fins de dedu-
ção é quando o pagamento foi
feito e inexiste na legislação
condição para o pagamento
acontecer enquanto a pessoa
física está cursando o estabele-
cimento de ensino, entendo
que você pode deduzir o gasto,
limitado a R$ 2.958,23. Minha
resposta pressupõe que o paga-
mento desta dívida foi feita
diretamente à instituição de

ensino, sem ter sido interme-
diada por instituição financei-
ra, pois, na hipótese de se pa-
gar à instituição financeira (e
não ao estabelecimento de
ensino) a origem da despesa
se desnatura, e aí se torna in-
dedutível para quem paga.

TIRE SUAS DÚVIDAS

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

As barreiras protecionistas à en-
trada de produtos estrangeiros
impostas pelo secretário de co-
mércio exterior Guillermo More-
no provocaram uma queda
abrupta das compras argentinas
de produtos brasileiros. Segun-
do um relatório da consultoria
econômica Abeceb, de Buenos
Aires, as vendas do Brasil para o
mercado argentino despenca-
ram 18,8% em março. A queda
representa a maior contração
nas vendas brasileiras à Argenti-
na desde outubro de 2009, em
plena crise mundial.

A Abeceb indica que o Brasil
teve superávit de US$ 131 mi-
lhões com a Argentina em mar-
ço. Isso equivale a uma queda de
73% em comparação ao saldo co-
mercial favorável de março de
2011. O total vendido pelo Brasil
à Argentina no mês passado foi
de US$ 1,427 bilhão. Na contra-
mão, o mercado brasileiro absor-
veu US$ 1,296 bilhão em merca-
dorias fabricadas na Argentina.

Por trás dessa queda nas expor-
tações brasileiras, afirma a con-
sultoria, estariam as novas medi-
das protecionistas argentinas
(que foram acrescentadas às vá-
rias barreiras preexistentes),
principalmente a “Declaração
Juramentada Antecipada de Im-
portação” (DJAI). A declaração
consiste em um relatório deta-
lhado que as empresas importa-
doras devem apresentar previa-
mente ao organismo de arrecada-
ção tributária e à Secretaria de
Comércio Interior.

A queda nas vendas de produ-
tos brasileiros está concentrada
principalmente nos setores de
automóveis e autopeças, maqui-
naria e equipamentos, minério

de ferro, eletrônicos, plásticos e
suas manufaturas, além de pro-
dutos siderúrgicos. Ao contrário
do Brasil, que registrou queda,
as vendas da Argentina ao sócio
do Mercosul cresceram 2,5% em
comparação com março de 2011.

No primeiro trimestre deste
ano o Brasil teve um recuo signi-
ficativo nas vendas à Argentina
em comparação com o mesmo
período de 2011. Segundo a Abe-
ceb, as exportações à Argentina
foram de US$ 4,561 bilhões, o
que indica queda de 34,4% em re-
lação ao mesmo período do ano
passado. Na contramão, as ven-
das argentinas ao Brasil – de US$
3,952 bilhões – somente recua-
ram 3,1% em comparação com o
primeiro trimestre de 2011.

Dupla. O sistema protecionista
argentino é liderado pela dupla
composta pela ministra da In-
dústria, Débora Giorgi, e Guiller-
mo Moreno, o secretário de Co-
mércio Interior. Moreno, na últi-
ma meia década, foi o homem de
confiança da presidente Cristi-
na para aplicar a política de con-
gelamento de preços e maquia-
gem dos índices de inflação. Os
analistas o definem como o ho-
mem que faz o “trabalho sujo”
da administração Kirchner.

Já Giorgi tem fama de “duro-
na” e “implacável” com o Brasil
desde os tempos de secretária de
Indústria e Comércio no gover-
no do presidente Fernando De la
Rúa (1999-2001). Na época, Gior-
gi afirmou que o governo ante-
rior, do ex-presidente Carlos Me-
nem (1989-99), havia sido “ex-
cessivamente permissivo e frou-
xo com o Brasil”.

Declaração de
Imposto de
Renda 2012

Vendas brasileiras
à Argentina recuam
18,8% após barreiras

H á um enorme sinal amare-
lonas contasexternas, ace-
so pela redução de preços
e de volumes de commodi-

ties embarcadas em portos brasilei-
ros. Até a relação semicolonial com o
mercado chinês pode ficar menos
confortável. De janeiro a março, o dé-
ficit comercial com a China, US$ 292
milhões, foi 484% maior que o do pri-
meiro trimestre de 2011, US$ 50 mi-
lhões. O superávit comercial do Bra-
sil com todos os parceiros ficou em
modestíssimos US$ 2,4 bilhões, valor
23,6% menor que o de janeiro a mar-
ço do ano passado, pela comparação
das médias diárias. A rápida erosão
da conta de mercadorias torna urgen-
te a adoção de medidas para destra-
var a indústria – de preferência, mu-
danças permanentes e de maior al-
cance que o novo pacote anunciado
ontem.

Em março, 14 das 23 principais com-
modities comercializadas pelo Brasil fo-
ram vendidas por preços inferiores aos
de um ano antes. Em nove casos, houve
redução combinada de cotações e de vo-
lumes. Algumas das quedas mais desas-
trosas: farelo de soja, com perda de
11,8% na quantidade e de 9,5% no preço;
açúcar em bruto, com 43,7% e 3,6%; alu-
mínio, com 17,6% e 11,9%.

Apesar disso, houve um pequeno au-
mento da receita desse conjunto, pro-
porcionado pelas vendas de alguns pou-
cos produtos, como a soja em grão, com
preço 3,8% menor e quantidade 47,9%
maior que a de março de 2011. No caso
do suco de laranja, a tonelagem foi 8,3%
menor, mas o preço médio foi 35,8%
superior.

O Banco Central reduziu de US$ 23
bilhões para US$ 22 bilhões o superávit
comercial projetado para o ano. O resul-
tado de 2011 foi US$ 29,7 bilhões. A me-

diana das previsões do mercado finan-
ceiro e das consultorias ficou em US$ 19
bilhões, na última sexta-feira, segundo
a pesquisa semanal do BC. Mas há esti-
mativas bem mais inquietantes, como
aquelas elaboradas pelo Iedi, o Institu-
to de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial.

Os cálculos foram baseados em três
cenários. No básico, levam-se em conta
as quedas de preços estimadas pelo Fun-
do Monetário Internacional (FMI), de
14% para as commodities não energéti-
cas e de 4,9% para as energéticas. No
segundo, classificado como favorável,
os preços médios do ano repetem os de
dezembro de 2011. No terceiro, as cota-

ções voltam aos níveis de janeiro de
2009. Para simplificar o trabalho, os au-
tores do estudo mantiveram os volumes
de commodities embarcados em 2011 e
a receita dos demais produtos.

No cenário básico (FMI), o superávit
comercial cairá para US$ 13,2 bilhões.
No quadro favorável, o saldo diminuirá
para US$ 23,7 bilhões. No terceiro, o re-
sultado será um buraco de US$ 41,3 bi-
lhões. Nos dois últimos casos, as estima-
tivas são até otimistas, segundo os auto-
res do trabalho, porque as quantidades
exportadas também devem ser afetadas
pela desaceleração da economia global.
Preços de janeiro de 2009 correspon-
dem às condições de um mundo em re-
cessão. Na projeção do FMI, o volume
do comércio mundial cresce 3,8%, varia-
ção ainda positiva, mas bem pior que a
de 2011, estimada em 6,8%.

Todas as projeções, até as mais sofisti-
cadas, envolvem alguma simplificação,
mas nem por isso deixam de ser instruti-
vas. Esses três cenários são úteis porque
realçam a enorme e perigosa dependên-
cia do Brasil, neste momento, das condi-
ções de comércio de matérias-primas e
bensintermediários padronizados e pro-
duzidosem massa. Durante anos, a recei-
ta comercial brasileira foi reforçada pela
valorização desses produtos, em grande
parte resultante do rápido e prolongado
crescimento econômico chinês.

No primeiro trimestre, a China pro-
porcionou 14,3% da receita comercial do

Brasil e se manteve como principal
país importador de produtos brasilei-
ros – mas quase exclusivamente de
commodities. De certa forma, o Bra-
sil se tornou refém do crescimento da
China. Os responsáveis pela política
econômica e pela diplomacia comer-
cial negligenciaram a abertura de es-
paços nos grandes mercados desen-
volvidos e, ao mesmo tempo, deixa-
ram deteriorar-se o poder de compe-
tição da indústria de transformação.

A sucessão de pacotes e pacotinhos
circunstanciais é um reconhecimen-
to implícito, mas incompleto, dos
problemas de um setor manufaturei-
ro enfraquecido no mercado externo
e acuado no mercado interno pelos
produtores de fora. O governo insiste
na política de incentivos restritos e
de alcance conjuntural, combinados
com medidas protecionistas. Age co-
mo se os principais problemas do pro-
dutor nacional viessem de fora, quan-
do obviamente são made in Brazil e
refletem deficiências internas muito
bem conhecidas. A presidente Dilma
Rousseff as enumerou amplamente,
na reunião da semana passada com
empresários de vários setores. Mas
continua incapaz de traduzir esse co-
nhecimento em política de gente
grande e país sério.
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Criador do termo Bric
não vê ‘guerra cambial’
Jim O’Neill, do Goldman Sachs, discorda do ministro da Fazenda, Guido Mantega;
para ele, países ricos adotam políticas com o objetivo de resolver crises domésticas

estadão.com.br

Alerta. ‘Não se conseguem benefícios duradouros protegendo-se da competição’, diz O’Neill

Blog. A um mês do fim do pra-
zo, 22% entregaram o IR

www.estadao.com.br/e/blogdoir

Leandro Modé

Conhecido globalmente por
ter inventado o termo Bric
(grupo composto por Brasil,
Rússia, Índia e China), o presi-
dente da Goldman Sachs As-
set Management, Jim O’ Neill,
mantém-se otimista com as
perspectivas para a economia
brasileira. Mas, ainda que de
forma cautelosa, faz reparos a
atitudes práticas e retóricas
do governo Dilma Rousseff.

A começar pela guerra cam-
bial, “descoberta” e propalada
mundo afora pelo ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega. “Não
concordo (com Mantega) quan-
to à guerra cambial”, afirmou, du-
rante conversa com jornalistas
ontem, em São Paulo.

“A maioria dos países deve per-
seguir uma política econômica
que seja consistente com metas
domésticas. No caso do Fed (Fe-
deral Reserve, banco central dos
Estados Unidos), há um manda-
to legal para manter a inflação
baixa e o desemprego mais baixo
possível. Ou seja, não é foco do
Fed o valor do dólar no merca-
do”, argumentou.

Assim como o Fed, O’ Neill
avalia que os bancos centrais das
outras duas grandes economias
desenvolvidas em crise – Europa
e Japão – também têm agido pa-
ra corrigir problemas domésti-
cos. “Portanto, não vejo uma
guerra cambial. Aliás, usar a pala-
vra guerra me parece um tanto
perigoso, uma vez que remete à
guerra comercial que se seguiu à
Depressão dos anos 30 do século
passado. Isso sem falar das pró-
prias guerras reais.”

O’Neill citou a Alemanha co-
mo um país que conseguiu man-
ter o dinamismo do setor indus-
trial apesar da valorização de sua
moeda – antes o marco, e agora o
euro. “A Alemanha tem se saído
brilhantemente”,disse. “Mostra

que uma moeda forte não é ne-
cessariamente algo ruim.”

O presidente da Goldman
Sachs Asset Management disse
que é difícil definir qual o tama-
nho ideal do setor industrial em

uma economia. “Tomemos co-
mo exemplo os Estados Unidos.
A indústria do país enfraqueceu
nos últimos anos, mas, em com-
pensação, algumas das princi-
pais empresas mundiais são ame-
ricanas: Apple e Facebook, que
são e também não são do setor
manufatureiro.”

O debate sobre desindustriali-
zação, observou, não é exclusivi-
dade do Brasil neste momento.
“O Reino Unido do pós-crise es-
tá obcecado com o aumento do
tamanho da indústria.”

Para O’Neill, o Brasil deveria
se concentrar em três pilares pa-
ra fortalecer a indústria: pesqui-
sa e desenvolvimento, inovação
e um mercado de trabalho mais
flexível. O protecionismo, aler-
tou, é um caminho a se evitar.

Ele evitou falar explicitamen-

te que medidas recentes do go-
verno brasileiro se encaixam
no conceito. Mas deixou clara
sua posição. “Não se conse-
guem benefícios econômicos
duradouros protegendo-se
da competição. O exemplo da
Alemanha mostra que concor-
rência é algo bom.”

Mesmo com essas ressalvas
em relação à conjuntura glo-
bal e brasileira, O’Neill se
mostrou otimista com as pers-
pectivas para a economia na-
cional. “O Brasil pode crescer
4%, se não mais, nos próxi-
mos cinco anos.” Para este
ano, a Goldman Sachs Asset
Management projeta expan-
são de 3,6% no Produto Inter-
no Bruto (PIB), número supe-
rior à média do mercado – que
tem oscilado ao redor dos 3%.

Sinal amarelo no comércio

Resultado de março
é a maior contração nas
exportações do Brasil
ao país vizinho desde
outubro de 2009

● Sem guerra

FABIO MOTTA/AE-22/2/2010

ROLF
KUNTZ

Recuo das commodities realça
erros da política econômica
e da estratégia comercial

● Ladeira abaixo

JIM O’NEILL
PRESIDENTE DA GOLDMAN SACHS
ASSET MANAGEMENT
“Não vejo uma guerra
cambial. Aliás, usar a palavra
guerra me parece um tanto
perigoso, uma vez que remete
à guerra comercial que
se seguiu à Depressão
dos anos 30 do século
passado. Isso sem falar
das próprias guerras reais.”

US$ 131 mi
foi o saldo comercial do Brasil
com a Argentina em março

73%
é a queda ante março de 2011
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B8.




