
Chuvas desabrigam 3,4 mil no Haiti

Nos últimos dias, o Haiti foi atingido por chuva intensa que causou
pelo menos 11 mortes e levou 3,4 mil pessoas a deixar suas casas.
Um relatório preliminar da Proteção Civil indica que a chuva que
atinge o país desde o dia 8, inundou mais de 2,3 mil casas. O temporal
atingiu o Haiti logo depois da passagem do Furacão Sandy, que
provocou 54 mortos e destruiu 70% das plantações no Sul do país.
Há um mês, o governo do Haiti declarou estado de emergência. ABr
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PONTO DE VISTA

O governo federal tem desenvolvido ações para acelerar o crescimento eco-
nômico, gerar empregos e expandir produtividade e competitividade da
economia. A Medida Provisória nº 575/2012, em tramitação no Congresso,
insere-se nessa estratégia e busca aperfeiçoar o modelo regulatório da Par-
ceria Público-Privada(PPP), ampliando os incentivos à realização de inves-
timentos, inclusive os realizados por iniciativa de estados e de municípios.

A Medida Provisória inova em três aspectos. O mais importante diz res-
peito ao “aporte de recursos públicos” (transferências financeiras) em fa-
vor do parceiro privado para bancar investimentos em construção ou aquisi-
ção de bens reversíveis, ou seja, aqueles que devem ser entregues ao Esta-
do, pelas empresas concessionárias, findo o prazo de concessão.

O aporte permitirá a redução da necessidade de endividamento do parcei-
ro privado e reduzirá os custos financeiros dos investimentos. Os valores re-
ferentes aos aportes receberão tratamento tributário diferenciado: a empre-
sa executora da parceria pagará os tributos ao longo do período de presta-
ção dos serviços, evitando que seja obrigada a mobilizar recursos próprios
ou de terceiros para os pagamentos antes da geração de fluxo de receitas.

A Medida Provisória também amplia a liberdade para a contratação de
instrumentos de garantias ofertados pelo mercado financeiro e aperfeiçoa
normas de acesso do parceiro privado ao Fundo Garantidor de PPPs-FGP.
Estimula-se assim o desenvolvimento do mercado de seguros e facilita-se o
acesso do parceiro privado aos mecanismos de garantia. Viabiliza-se assim
uma maior estabilidade e previsibilidade do fluxo de receita esperada pelo
investidor, e atraem-se mais investimentos em infraestrutura produtiva.

Por fim, a Medida Provisória amplia (de 3% para 5% do valor da Receita
Corrente Líquida) o limite fixado para o comprometimento das despesas go-
vernamentais de caráter continuado, direcionadas por estados e municí-
pios a Parcerias Público-Privadas, que se beneficiarão com a ampliação dos
investimentos governamentais realizados por esses entes federativos.

Cabe ao Congresso contribuir para o aperfeiçoamento da Medida Provisó-
ria, mediante a proposição de desoneração tributária dos investimentos em
infraestrutura no que diz respeito aos tributos e contribuições federais, co-
mo o IR, a CSLL, o PIS/Pasep e a Cofins, incidentes sobre a remuneração va-
riável e sobre o aporte de recursos realizados pelo parceiro público partici-
pante da PPP.

Esta medida deve ser seletiva e cumprir um papel de instrumento pro-
motor da redução das desigualdades regionais. Para tanto, propõe-se que
seja direcionada exclusivamente para Parcerias Público-Privadas executa-
das em estados cuja participação percentual no PIB nacional seja igual ou
inferior a 3%. Segundo o IBGE, 70% dos estados seriam beneficiados por
esta medida. Essas inovações no marco regulatório das Parcerias Público-
Privadas são um avanço e trazem ganhos de eficiência na execução de pro-
jetos, redução de pedágios e tarifas, aumentos de competitividade e acele-
ração do crescimento conjugada com a redução das desigualdades regio-
nais no Brasil. ■

ASSIS CARVALHO
Deputado federal (PT-PI)

Os Estados Unidos, apesar de estarem no epicentro de uma das mais graves e
duradouras crises do capitalismo, têm tamanha importância para o Planeta
que suas eleições presidenciais e legislativas deveriam ser cosmopolitas. Afi-
nal, decisões tomadas na Casa Branca e no Congresso, em Washington, po-
dem afetar quase na mesma proporção um morador de Manhattan quanto
da Mooca, em São Paulo, ou o habitante do conturbado Oriente Médio.

Por isso, prestei muita atenção e tentei interpretar o longo discurso de vi-
tória do presidente democrata reeleito, Barack Obama, proferido em tom
épico e emocional, diante de cem mil pessoas, no Grant Park de Chicago, Illi-
nois, quando a contagem dos votos reiterava sua permanência na chefia do
governo. Depois, li e reli a íntegra do pronunciamento.

O conteúdo sugere que o eleitorado dos Estados Unidos parece ter feito
uma escolha em consonância com os interesses da humanidade. Explico: pa-
ralelamente aos trechos óbvios de agradecimentos, reafirmação do sonho
americano, capacidade de superação dos homens e mulheres do país e das
loas aos trabalhadores e aos soldados sacrificados nas areias do Iraque e mon-
tanhas do Afeganistão, três pontos reacenderam meu otimismo com relação
a uma nova etapa da política externa norte-americana, incluindo o relacio-
namento com o Brasil.

O primeiro item refere-se ao propósito de Obama de governar junto
com o Partido Republicano, que fez maioria na Câmara, e o reconhecimen-
to a alguns valores inerentes a essa legenda mais conservadora. Se isso se
aplicar à economia, poderá significar menos protecionismo, tendência que
deverá influenciar positivamente a política comercial. É uma boa oportuni-
dade para o Brasil investir na diplomacia econômica, buscando ampliar a
cooperação e afastar algumas rusgas recentes, inclusive relativas às medi-
das de proteção adotadas pela presidente Dilma Rousseff. Além disso, so-
mados o menor belicismo democrata e a abertura comercial republicana, o
mundo ganhará muito.

Os outros dois pontos que destaco referem-se à economia. Curiosa e em-
blematicamente, ambos foram os únicos aspectos específicos a que Obama
referiu-se, pois se limitou, o tempo todo, a fazer menção genérica à crise
mundial e ao poder de reação de seu povo. O primeiro recado é muito claro
quanto à prioridade da produção e menos peso ao setor financeiro: “Lembre-
mos que se esta crise nos ensinou algo é que não pode haver uma Wall Street
próspera enquanto a Main Street (comércio) sofre”.

A segunda ênfase engloba, numa única frase, aspectos que envolvem nos-
so país: “Há novas fontes de energia a serem aproveitadas (nosso etanol é a
principal delas) e alianças para serem reparadas (dentre elas, as relações co-
merciais com o Brasil)”. Sem retroceder na bem-sucedida estratégia diplo-
mática que ampliou sua liderança na América do Sul e conferiu nova dimen-
são e poder de decisão ao G20, equilibrando-o em relação ao G8, o Brasil
deve aproveitar o início do novo Governo Obama para fortalecer o inter-
câmbio com os Estados Unidos. Em tempos de crise, somar é sempre me-
lhor do que dividir. ■

Parceria Público-Privada e
desoneração de investimentos

ANTONINHO MARMO TREVISAN
Presidente da Trevisan Escola de Negócios,
membro do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social da Presidência da República

IDEIAS/DEBATES

Cabe ao Congresso contribuir para o
aperfeiçoamento da MP, mediante a proposição
de desoneração tributária dos investimentos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 nov. 2012, Mundo, p. 39.




