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Conjuntura Espanhóis estão em terceiro no ranking dos
investidores, mas as aplicações despencaram neste ano
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Ontem as ações do Bankia —
terceira maior instituição financeira daquele país em ativos e
que deve ser recapitalizada em €
19 bilhões pelo governo espanhol — caíram 13,38%, as do Santander tiveram perda de 3%, e as
do Bankinter, de 4,26%.
Na avaliação de assessores da
presidente, na medida que a crise
europeia se aprofunda, cabe à área
econômica do governo brasileiro
diminuir seu ativismo e acumular
munição para uma futura reação
aos fatos. Se a Grécia sair do euro
ou se houver problemas mais graves com os bancos espanhóis, por
exemplo, o governo sabe que haverá muita tensão nos mercados e
que muito provavelmente ocorrerá uma parada abrupta nos fluxos
do crédito externo para o país.
O Brasil dispõe de US$ 372,27
bilhões em reservas cambiais para
enfrentar a escassez temporária de
crédito externo e de R$ 393 bilhões
em depósitos compulsórios para
irrigar o sistema bancário doméstico, caso necessário.
Em situação extrema poderá,
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A presidente Dilma Rousseff
está muito preocupada com o
desenrolar da crise na Espanha e
teme que o agravamento da situação acabe por comprometer
os investimentos das companhias espanholas no Brasil. A Espanha é o terceiro maior investidor no Brasil, com um saldo de
US$ 79,5 bilhões, precedida dos
Países Baixos (US$ 169,5 bilhões) e dos Estados Unidos
(US$ 125,4 bilhões), conforme
dados do Banco Central relativos ao censo de 2011.
No primeiro quadrimestre
deste ano os investimentos daquele país somaram apenas
US$ 739 milhões, uma queda brutal se confrontado com os US$ 4,7
bilhões de investimentos diretos
em igual período de 2011. As empresas espanholas têm diversas
concessões nas áreas de energia
(Iberdrola, controladora da
NeoEnergia), telecomunicações
(Telefónica) e rodovias (OHL) e o

Santander é um dos cinco maiores bancos em atividade no país.
Na segunda-feira Dilma terá
um encontro com o rei Juan Carlos, cuja visita ao Brasil será seguida da vinda do primeiro-ministro Mariano Rajoy, para a conferência Rio+20. A presidente deverá externar suas preocupações
na conversa com o monarca, com
quem almoça no Itamaraty, não
só em relação ao futuro dos investimentos das companhias
multinacionais espanholas no
Brasil, mas também com o que
pode ocorrer com as remessas de
lucros dessas empresas para suas
matrizes, disse um assessor.
O Palácio do Planalto está monitorando a crise na zona do euro diariamente, com base em informações do Banco Central e
do Ministério da Fazenda, além
dos meios de comunicação e, em
especial as dificuldades crescentes da Espanha. Acompanha
com atenção, ainda, as notícias
de uma suposta operação de
compra, por bancos nacionais,
do Santander no país.
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Claudia Safatle
De Brasília
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Dilma teme que crise
na Espanha prejudique
investimentos no Brasil

A presidente Dilma recebe o rei Juan Carlos e depois o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy: crise em pauta

ainda, lançar mão de medidas de
relaxamento fiscal, reduzindo a
meta de superávit primário de
3,1% do Produto Interno Bruto
(PIB) para este ano. A hipótese de
redução da meta, porém, não está
sob consideração no momento e o

debate sobre essa alternativa não
chegou à presidência da República. Em valores absolutos, o governo se comprometeu com um superávit consolidado de todo o setor
público de R$ 139,9 bilhões, sem
descontar os investimentos de cer-

ca de R$ 40 bilhões do Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC). Se for preciso, basta optar
pelo desconto do PAC.
A disposição, porém, é concentrar o foco da reação na redução da
taxa básica de juros (Selic).

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A3.

Governo estuda mudanças na cobrança de PIS e Cofins
Edna Simão e João Villaverde
De Brasília
A presidente Dilma Rousseff
deu o aval para que a área econômica aprofunde os estudos
para unificação da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS). Sem condições de aprovar uma ampla reforma tributária, o governo federal tem dado prioridade a
mudanças pontuais no sistema
tributário brasileiro para simplificar a cobrança do tributo
das empresas.

Na última sexta-feira, a simplificação da PIS/Cofins foi tema
de uma reunião entre a presidente e os secretários Nelson
Barbosa (executivo do Ministério da Fazenda) e Carlos Alberto
Barreto (Receita Federal). Também participou do encontro o
coordenador da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e
Competitividade do governo, o
empresário Jorge Gerdau. A unificação das alíquotas poderá ser
feita por lei ordinária ou medida
provisória, caso receba o sinal
verde da presidente.
A discussão sobre mudanças
no PIS e na Cofins já fazia parte

dos estudos preliminares da Receita Federal, mas não havia
uma orientação de governo para
que ganhassem prioridade. A
reunião com a presidente mostra que agora o assunto tem
chances de sair mais rapidamente do papel. Até porque, além da
redução os juros e proteção ao
câmbio para dar maior competitividade à indústria brasileira,
a presidente Dilma Rousseff tem
dito que é necessário diminuir
os impostos no país.
Em novembro do ano passado,
o secretário da Receita Federal
afirmou, em entrevista ao Valor,
que um novo desenho do PIS e da

Cofins estava na agenda do órgão, que esperava reduzir as disputas judiciais envolvendo a
complexa legislação dos dois tributos, cujo recolhimento pode
gerar crédito tributário. "Nosso
regulamento da Cofins é o mais
volumoso de todos, e o sistema
gera uma série de distorções. Entender o funcionamento da Cofins é algo muito complexo", afirmou Barreto. Essas alterações
também são uma solicitação antiga de Gerdau ao governo.
A simplificação do PIS/Cofins
entra na mesma discussão de reforma tributária "fatiada" que o
governo implementa desde o

ano passado. O primeiro passo
foi a desoneração da folha de
pagamento de alguns setores da
economia, que passaram a recolher a contribuição previdenciária sobre o faturamento bruto.
Em seguida, já neste ano, o governo unificou em 4% a alíquota
do ICMS interestadual sobre
bens e mercadorias importadas,
após negociação e debate no Senado Federal sobre o movimento que ficou conhecido como
“guerra dos portos”. Também está na agenda do governo a tributação sobre energia elétrica.
Os estudos do Ministério da
Fazenda envolvem a simplifica-

ção do PIS/Cofins e a desoneração do custo de energia elétrica
aos consumidores. As duas, consideradas alterações "profundas"
mas "pontuais" devem ser tomadas pela presidente Dilma Rousseff ainda neste ano.
A PIS/Cofins rendeu aos cofres
públicos R$ 69,2 bilhões nos primeiros quatro meses deste ano
— resultado 1,9% superior ao
mesmo período de 2011. Caso a
simplificação em estudo na área
econômica represente perda de
arrecadação, o governo deve elevar a alíquota do novo tributo
unificado. A alíquota da PIS/Cofins hoje é de 9,25%.

Obra de esgoto sanitário será prioridade de verba do FGTS
Edna Simão
De Brasília
Os investimentos em saneamento básico com recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) terão de priorizar
empreendimentos na área de esgotamento sanitário, se forem feitos por meio de aquisição pela Caixa Econômica Federal de cotas de
fundos Investimentos Imobiliários
(FIIs) e de Direitos Creditórios

(FIDCs), de debêntures e de Certificados de Recebíveis Imobiliários
(CRIs) na área de saneamento.
Esse foi um dos critérios definidos em instrução normativa, divulgada ontem pelo Ministério das
Cidades, para liberação do dinheiro do FGTS via esses instrumentos
financeiros. Dos R$ 3 bilhões do orçamento do FGTS, 40% devem ser
direcionados à empreendimentos
de esgotamento sanitário.
O restante dos recursos deve ser

distribuído nas modalidades de
abastecimento de água, manejo de
águas pluviais e tratamento industrial de água e efluentes líquidos e
reúso de água. Dados do ministério mostram que 65% dos domicílios brasileiros contam com rede
de esgoto, porém, desse total, quase 70% não têm tratamento.
“Existe um déficit grande de investimento [nessa área]”, disse o
diretor do Departamento de Água
e Esgotos da Secretaria Nacional

de Saneamento Ambiental do ministério, Johnny Ferreira dos Santos. De acordo com ele, o dinheiro
deve ser investido conforme as
prioridades do governo.
Além disso, ele frisou que agora
a Caixa terá de apresentar, a cada
quatro meses, uma prestação de
contas sobre o que foi contratado e
a execução das obra. O banco público, segundo o ministério, poderá investir até 90% do valor de cada
operação e empreendimento.

Analistas já projetam expansão do PIB inferior a 3%
Francine De Lorenzo
De São Paulo
Os economistas já não esperam
crescimento acima de 3% para a
economia brasileira neste ano. O
Boletim Focus, do Banco Central
(BC), mostra que as projeções para
a expansão do Produto Interno
Bruto (PIB) em 2012 baixaram de
3,09% na semana passada para
2,99% na apuração desta semana,
apesar de todos os esforços do governo para reaquecer a economia.
E as reduções, na avaliação de
economistas ouvidos pelo Valor,
não devem parar por aí. Uma nova
rodada de revisões para baixo é
aguardada na próxima semana,
após a divulgação, na sexta-feira,
dos resultados do PIB do primeiro
trimestre. “Muitos economistas estão aguardando os dados do PIB
para refazer suas contas”, afirma
Fernando Fix, economista-chefe
da Votorantim Wealth Management, que estima crescimento de

2,7% no PIB deste ano.
Seus cálculos consideram aumento de 0,4% no PIB do primeiro
trimestre na comparação com os
últimos três meses de 2011, mas
Fix já trabalha com a possibilidade
de um resultado ainda mais fraco.
“A alta de apenas 0,15% no IBC-Br
no período aponta nesse sentido”,
comenta, referindo-se ao Índice de
Atividade Econômica do Banco
Central, uma prévia do PIB.
Essa mesma linha de raciocínio
é adotada por Flávio Combat, da
Concórdia Corretora. Ele observa
que há indicações de que a política
de incentivo ao consumo adotada
pelo governo está tendo efeito limitado sobre a economia. “As medidas começaram a ser lançadas
no segundo semestre do ano passado. Considerando um período
de quatro a cinco meses para que
os efeitos comecem a ser percebidos, já deveríamos ver algum reflexo no PIB do primeiro trimestre, o
que aparentemente não aconte-

ceu, segundo os dados do IBC-Br.”
Combat, entretanto, ressalta
que ao longo dos meses as medidas do governo foram se acumulando, ampliando as dúvidas
quanto aos seus efeitos até o fim de
2012. Além disso, ele diz que outra
grande fonte de incerteza é o cenário internacional. “Ninguém sabe
como será o desenrolar da crise lá
fora, nem qual será seu reflexo sobre a economia brasileira.”
A expectativa de menor fôlego
na atividade econômica, para
Combat, já reflete nas estimativas
de inflação. O Boletim Focus mostra que as previsões para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano cederam de 5,21% na semana passada
para 5,17% nesta semana. As previsões para o dólar no fim de 2012
subiram de R$ 1,85 na semana passada para R$ 1,90 nesta semana.
“Com a inflação distante do teto
da meta [de 6,5%], o governo pode
manter o câmbio em um nível um

pouco mais elevado para impulsionar a economia”, diz o economistachefe do BanifInvest, Mauro Schneider. “A fotografia que o Focus
nos mostra é a de que o câmbio e a
inflação estão em patamares razoáveis. O que preocupa mais é o PIB.”
Schneider afirma que é natural
que a expectativa de inflação recue
diante da previsão de menor crescimento econômico. Entretanto, ele
ressalta que parte importante do
comportamento dos preços já está
desenhada, sem guardar relação
com o desempenho da economia
brasileira nos próximos meses. “A redução do IPI sobre carros, por exemplo, deve ajudar a diminuir a inflação neste ano”, exemplifica.
Diante das projeções modestas
para o PIB, Schneider não descarta
a possibilidade de prorrogação do
incentivo fiscal sobre automóveis,
que a princípio termina em 31 de
agosto. Neste caso, os efeitos da reversão da medida sobre a inflação
ficariam para 2013.

Essa é a primeira vez, segundo
Santos, que o Ministério das Cidades estabelece os critérios para liberação de recursos via instrumentos do mercado financeiro. Esse era um pleito antigo que só foi
atendido depois de recomendação
da Controladoria Geral da União
(CGU). No caso do setor de habitação, a instrução normativa foi divulgada no mês passado.
Relatório da controladoria, divulgado com exclusividade pelo

Valor na semana passada, apontou que a liberação de cerca de R$ 3
bilhões para incorporadoras imobiliárias pelo FGTS pode ter sido alvo de um esquema irregular, que
teria beneficiado funcionários da
Caixa e conselheiros do fundo. A
auditoria da CGU apontou uma
“situação de conflito de interesses
públicos e privados”. Após a divulgação do relatório, o Ministério do
Trabalho abriu uma investigação
sobre o assunto.
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Atividade cresceu 0,5%,
mostra pesquisa

Inflação da construção
civil sobe para 1,3%

A medição mensal do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro,
divulgada ontem pela Serasa
Experian, mostrou que a atividade
econômica do país cresceu 0,5%
em março, depois de ter ficado
estável em fevereiro e de ter se
expandido 0,2% em janeiro. Na
comparação com março de 2011
houve expansão de 1,7%. No
acumulado do primeiro trimestre a
atividade econômica cresceu 0,8%
na comparação com o último
trimestre de 2011. Já ante o
mesmo período do ano passado
teve expansão de 2%. De acordo
com a Serasa, o agravamento da
crise financeira internacional
impactou a atividade econômica
por meio da diminuição dos
investimentos e da retração das
exportações de bens e serviços.

O Índice Nacional de Custo da
Construção – M (INCC-M),
medido pela Fundação Getulio
Vargas, subiu 1,3% em maio. Na
medição anterior, em abril, ele
havia aumentado 0,83%. A
inflação da construção civil
agora acumula variação de
3,63% no ano e de 7,16% em 12
meses. A inflação da mão de
obra puxou o índice em maio, ao
subir 2,22%, em comparação
com 1,08% em abril. Já o índice
relativo a materiais,
equipamentos e serviços se
desacelerou, ao registrar
variação de 0,35%. No mês
anterior, a taxa havia sido de
0,58%. O INCC-M é calculado
com base nos preços coletados
entre os dias 21 do mês anterior
e 20 do mês de referência.
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