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l BRASÍLIA. Por mais que a pre-
sidente Dilma Rousseff tenha
insistido em seu discurso que
as novas medidas do plano
“Brasil Maior” estão “dentro
dos limites das normas inter-
nacionais”, especialistas de-
monstraram preocupação
com pelo menos uma delas. O
aumento de PIS e Cofins para
importações de alguns seto-
res poderia ser um ponto de
atrito e provocar a reação de
outras nações na Organiza-
ção Mundial de Comércio
(OMC).

Segundo técnicos de dentro
do próprio Ministério do De-
senvolvimento, o organismo
não aceita tributação diferen-
ciada para o mercado externo.
Na área de defesa comercial, o
programa do governo ampliou

os setores beneficiados pela
regra que prevê preferência
para produtos nacionais nas
compras governamentais,
mesmo que sejam mais caros
que os importados. O benefí-
cio está restrito a têxteis, que
podiam ser adquiridos com
margem de preferência de 8%.

Agora, a vantagem vale pa-
ra medicamentos, fármacos,
biofármacos, retroescavadei-
ras e motoniveladoras. A
margem de preferência pode
chegar a 25% nesses casos.
Embora essa ação seja apon-
tada internacionalmente co-
mo protecionista, a equipe
econômica discorda:

— Isso é algo feito por vários
países. É um instrumento efeti-
vo de política industrial — dis-
se o secretário-executivo da
Fazenda, Nelson Barbosa,
acrescentando:

— Ao dar preferência a pro-
dutos nacionais em compras
governamentais, o país gera

empregos e arrecadação de
vários tributos. Isso dá ga-
nhos para a economia como
um todo.

O secretário-executivo do
Ministério do Desenvolvimen-
to, Alessandro Teixeira, tam-
bém defendeu a iniciativa.

— Os Estados Unidos fazem

esse tipo de coisa desde 1933.
O Brasil não é signatário de
qualquer acordos sobre com-
pras governamentais dentro
da OMC — afirmou Teixeira.

Ao GLOBO, Simon Evenet,
responsável pelo relatório
Global Trade Alert (GTA), do
Centre for Economic Policy

Research, afirmou que há
uma onda protecionista pelo
mundo, que deve aumentar
este ano, pela situação eco-
nômica global. E isso, disse,
deve tornar o ambiente de co-
mércio cada vez mais difícil.

Ele afirmou que o Brasil tem
adotado medidas mais restri-
tivas e criticou o fato de o pa-
ís criar regras diferenciadas
para as importações.

— Aumentar o tributo ape-
nas nas importações é uma vi-
olação das regras da OMC.
Existe o risco de retaliação por
outras nações — disse.

O último relatório do CEPR
pôs o Brasil em 9, lugar na lis-
ta de países que mais adota-
vam medidas protecionistas.
A União Europeia se mantém
como a região que mais aplica
medidas restritivas (242), se-
guida por Rússia (112) e Ar-
gentina (111). O Brasil aplicou
49 até 2011.

Para José Augusto de Castro,

presidente da Associação de Co-
mércio Exterior do Brasil (AEB),
“o país vai pagar um preço alto
pelas medidas protecionistas de
agora, sobretudo quando os pre-
ços das commodities não estive-
rem tão bons”.

Segundo o diretor do De-
partamento de Comércio Ex-
terior da Fiesp, Roberto Gia-
netti, o Brasil sempre foi e
continuará sendo uma país le-
galista em relação à OMC.
Não é à toa, segundo ele, que
venceu a grande maioria das
disputas comerciais no orga-
nismo. Mas afirmou que há
iniciativas defensivas mais
criativas, que estão dentro
das regras da OMC.

— O governo precisa ser
criativo, inteligente e até ou-
sado para fazer a coisa certa.
Mas está sendo pouco criati-
vo e até mesmo precipitado.
Está conversando pouco com
a iniciativa privada — disse
Gianetti. n

Brasil corre riscos no âmbito da OMC
Apesar de Dilma considerar que medidas estão dentro das normas, especialistas divergem e temem questionamentos
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l BRASÍLIA. Diante do medo de a
economia demorar a responder
aos novos estímulos, a equipe da
presidente Dilma Rousseff deci-
diu se resguardar e manter um
cardápio com outras medidas
que podem ser usadas até de-
zembro, se considerar que as
adotadas até agora não serão su-
ficientes para garantir a meta de
crescimento de 4,5% para este
ano. A situação econômica deve
ser uma das vitrines do governo
neste ano de eleições munici-
pais, em outubro, o primeiro tes-
te eleitoral na gestão Dilma.

Até a noite da véspera do a-
núncio oficial do pacote, os mi-
nistérios envolvidos trabalha-
vam com um conjunto bem mais
amplo de iniciativas. No entanto,
optou-se por esperar os efeitos
de uma parte delas antes de es-
gotar o arsenal disponível. A
ideia é mostrar que o governo
ainda tem poder de fogo. A cau-
tela era tanta que se pensou em
deixar parte do que foi anuncia-
do para um segundo momento.

Entre as opções estão desde a
inclusão de outros setores na lis-
ta das desonerações fiscais até a
extensão das linhas de financia-
mento de Adiantamento sobre
Contratos de Câmbio (ACC) e
Adiantamento sobre Cambiais

Entregues (ACE) aos fabricantes
de insumo da cadeia produtiva
das exportações, o que hoje não
é possível na prática. Isso pode-
ria reduzir os custos da produ-
ção voltada para o comércio ex-
terior e aumentar a competitivi-
dade do produto nacional.

Um dos setores que ainda po-
deriam ser contemplados com
incentivo fiscaléodematerialde
construção. Menos sofrido do
que os outros segmentos, aca-
bou ficando para uma segunda
análise da equipe econômica.

Defesa de mais recursos
para o Proex

Outramedidaquepodesairdo
papel é a revogação do Decreto
1.248, de 1972, que criou as tra-
ding companies. Hoje, quando
vendem ao exterior, as trading
são obrigadas a manter as mer-
cadorias no local de embarque e
exportá-las até180 dias depois. A
mudança manteria os prazos,
mas permitiria que os produtos
fossem armazenados em outros
locais, o que reduziria os custos
de armazenagem.

Há quem defenda dentro da
equipe econômica a liberação
de mais recursos para o financi-
amento às exportações pelo
Proex. Na prática, a ampliação
dos montantes destinados ao
programa de incentivo às ven-
das externas anunciada na ter-

ça-feira nada mais foi do que a
recomposição de parte dos va-
lores que haviam sido aprova-
dos pelo Comitê de Financia-
mento e Garantia de Exporta-
ções (Cofig) no fim de 2011 para
o orçamento de 2012. O órgão é
integrado por representantes
de sete ministérios e quatro ins-
tituições financeiras atuantes
em comércio exterior.

À época, o montante que o
comitê julgou necessário para
este ano (e foi submetido ao
corte de 70% pelo Executivo
em seguida na proposta orça-
mentária) era de R$ 3,98 bi-
lhões, sendo R$ 2,78 bilhões na
modalidade financiamento e
R$ 1,2 bilhão na equalização.
No novo Brasil Maior, o gover-
no aumentou de R$ 1,24 bilhão
para R$ 3,1 bilhões. Portanto,
ainda abaixo do valor calcula-
do pela equipe da presidência.

No discurso de terça-feira, Dil-
ma deu o sinal de que novas
ações não estão descartadas.

— Continuaremos acompa-
nhando com atenção a evolu-
ção do cenário econômico, na-
cional e internacional, e vamos
agir quando necessário. Um pa-
ís não faz um programa de en-
frentamento de uma conjuntu-
ra e de problemas conjunturais
de forma a ter um conjunto de
medidas uma única vez — disse
a presidente. n

Até dezembro, governo poderá
aplicar novas medidas de estímulo
Setor de material de construção e mais apoio à exportação no cardápio
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l SÃO PAULO. Pouco mais de dez
mil pessoas participaram ontem
do Grito de Alerta, movimento
promovido pelas centrais sindi-
cais e entidades patronais para
protestar contra o que chamam
de desindustrialização do país,
contra os juros altos e valoriza-
ção do real frente ao dólar. Tam-
bém houve críticas ao pacote do
governo para tentar destravar a
atividade econômica, considera-
do insuficiente. A expectativa
dos organizadores, que contra-
taram ônibus para o transporte
dos manifestantes, era reunir en-
tre80mil e100milpessoasnoes-
tacionamento da Assembleia Le-
gislativa de São Paulo.

OpresidentedaForçaSindical,
o deputado federal Paulo Pereira
da Silva (PDT-SP), o Paulinho,
disse que o ato teve como objeti-
vo “assustar” a presidente Dilma
Rousseff, que estaria sendo “en-
ganada” pelos ministros Guido
Mantega(Fazenda)eFenandoPi-
mentel (Desenvolvimento).

— O governo desonerou11se-
tores produtivos, mas a indús-
tria nacional é composta por127

setores. O plano não ataca o cer-
ne do problema que são o juro e
o câmbio. O Brasil precisa bai-
xar juros e equilibrar o câmbio
— criticou Paulinho.

— Vivemos uma guerra co-
mercial e o governo precisa to-
mar medidas emergenciais para
protegera indústriaenãoperder
mercado — disse Luiz Aubert
Neto, presidente da Abimaq.

O presidente da Fiesp, Paulo
Skaf, disse que o protesto era

para “sensibilizar o governo”.
— Estamos fazendo pressão

para mostrar aos governos fe-
deral e estaduais e à sociedade
que é preciso tomar medidas
para preservar os empregos. O
governo mostrou que está tra-
balhando pela indústria nacio-
nal e por empregos. Quem diz
que o pacote é mais do mes-
mo, não sabe fazer conta —
disse Arthur Henriques, presi-
dente da CUT. n

Empresários e sindicalistas fazem
ato contra as perdas da indústria
Manifestação em SP, no entanto, reúne pouco mais de 10% do previsto
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SEU IMPOSTO DE RENDA

Gostaria de exemplos de
rendimentos tributáveis de
pessoa jurídica recebidos
cumulativamente pelo titular.
(Antonio Nadais)
l Exemplos de rendimentos
recebidos acumuladamente
são os proventos de aposen-
tadoria, pensão, transferên-
cia para a reserva remunera-
da ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União,
dos estados do país, do Dis-
trito Federal (DF) e dos mu-
nicípios, e rendimentos do
trabalho.

Faço doações regulares a uma
instituição filantrópica
reconhecida como de utilidade
pública. Declaro tal doação no
campo Pagamentos Efetuados.
Posso deduzir essa contribuição
no meu imposto? Em que
campo devo lançar a dedução?
(Roberto Costa)
l Não, para ser deduzido do
imposto devido, as doações
devem ser feitas diretamente
para o Fundo da Criança e do
Adolescente ou para o Fundo
dos Idosos,todos esses consti-
tuídos pelas prefeituras, esta-

dos, Distrito Federal ou pela
União.

n As dúvidas dos leitores de-
vem ser enviadas, até 24 de
abril, pelo site
www.oglobo.com.br/servi-
cos/ir2012/tireduvidas. As
respostas estão a cargo da
consultoria IOB Folhamatic.
O GLOBO e a IOB Folhamatic
se reservam o direito de sele-
cionar as perguntas que se-
rão respondidas e publicadas
no site e no jornal.
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