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A presidente Dilma Rousseff –
com um discurso sutil – criti-
cou ontem o protecionismo
comercial do governo da presi-
dente Cristina Kirchner du-
rante discurso no encerramen-
to da reunião de cúpula empre-
sarial da União Industrial Ar-
gentina (UIA) e da Confedera-
ção Nacional de Indústria
(CNI), no elegante hotel-spa
de Los Cardales, a 77 quilôme-
tros de Buenos Aires.

“Sempre devemos procurar
um equilíbrio comercial. Mas
nosso equilíbrio não pode ser fei-
to com base na redução de nos-
sas relações, mas sim com a am-
pliação”, disse Dilma. As recla-
mações, ditas em tom diplomáti-
co, seriam alusão às restrições ar-
gentinas sobre as importações
de produtos brasileiros.

As barreiras do governo Kirch-
ner provocaram, segundo a con-
sultoria Abeceb, o encolhimen-
to em 63% entre janeiro e outu-
bro do superávit comercial do

Brasil com a Argentina no mes-
mo período do ano passado. Des-
de janeiro o Brasil acumula US$
15,103 bilhões em vendas ao mer-
cado argentino. Isso equivale a
20% de queda ante o mesmo pe-
ríodo do ano passado.

“Nós não podemos negar o im-
pacto adverso sobre as exporta-
ções por causa das restrições ad-
ministrativas no intercâmbio co-
mercial. Mas os números de
2012 refletem uma redução da
produção não só no Brasil e na
Argentina”, disse Dilma, sob
olhares sérios de Cristina.

Nos últimos anos, o governo
Kirchner aplicou uma bateria de
restrições a produtos brasilei-
ros, que vão desde a aplicação de
licenças não automáticas, pas-
sando por valores-critério e a im-
posição de cotas. Ao mesmo tem-
po, alguns produtos fabricados
no Brasil perderam espaço no
mercado argentino para merca-
dorias fabricadas na China.

“Não pode haver um desvio
de comércio em benefício de par-
ceiros extrarregionais. Pode-
mos ter parceiros fora do Merco-

sul. Mas não em detrimento de
integração regional”, disse Dil-
ma. Segundo ela, “o Brasil deseja
que os produtos argentinos par-
ticipem em uma proporção

maior no mercado brasileiro e
que os produtos argentinos en-
trem no Brasil não como se fos-
sem de outro país, mas como um
produto de conteúdo local”.

O discurso da presidente Dil-
ma foi realizado no encerramen-
to da 18.ª reunião anual da UIA,
que desta vez incluiu um inédito
encontro com uma centena de

empresários brasileiros. Dilma
afirmou que o Brasil e a Argenti-
na “devem superar os conflitos
comerciais e reduzir nossas assi-
metrias”. “O estoque dos capi-
tais brasileiros na Argentina so-
ma US$ 15 bilhões atualmente, e
deverá elevar-se para US$ 20 bi-
lhões nos próximos cinco anos.
Os investimentos argentinos no
Brasil são de US$ 5 bilhões, valor
que deve crescer.”

Maiores. Ao contrário de Dil-
ma, que fez um discurso concen-
trado na relação bilateral, a presi-
dente Cristina Kirchner preferiu
uma dissertação carregada de
acusações a investidores interna-
cionais, credores, problemas in-
ternos energéticos argentinos,
entre outros assuntos.

Nas poucas referências à rela-
ção comercial com o Brasil, Cris-
tina disparou indiretas sobre as
restrições brasileiras aplicadas
neste ano contra os lagostins ar-
gentinos. “Os lagostins argenti-
nos são muito competitivos,
muito maiores que os brasilei-
ros!”, exclamou Cristina.

Venilson Ferreira / BRASÍLIA

A Rússia suspendeu o embargo à
entrada de carne bovina, de aves
e de suínos vindas do Mato Gros-
so, Paraná e Rio Grande do Sul. A
decisão foi comunicada no fim
da semana passada ao embaixa-
dor brasileiro em Moscou e ao
secretário de Defesa Agropecuá-
ria, Ênio Marques, durante en-
contro com o chefe do serviço
sanitário russo (Rosselkhoznad-
zor), Sergey Dankvert.

Segundo o governo brasileiro,
a retomada das exportações dos
três Estados para o mercado rus-
so ainda depende da emissão de
comunicado oficial pelo serviço
sanitário daquele país e da habili-

tação específica por estabeleci-
mento exportador.

Ênio Marques explicou que os
dois países também acertaram
que todos os lotes de carne a se-
rem enviados ao país europeu de-
verão ser acompanhados de de-
claração adicional, confirmando
a ausência do uso do indutor de
crescimento ractopamina e do
de hormônio de crescimento.

Para retomar as exportações
de carnes para a Rússia, frigorífi-
cos de Mato Grosso, Paraná e
Rio Grande do Sul que estão habi-
litados terão de cumprir um pla-
no de ação e assumir o termo de
responsabilidade sobre exigên-
cias do serviço sanitário russo.

Segundo dados do Ministério
da Agricultura, das 120 plantas
de todo o País que estão habilita-
das pelo Rosselkhoznadzor ape-
nas 40 estão liberadas para ex-
portar carne para o mercado rus-
so. As outras 80 estão sob restri-
ção temporária ou com a expor-
tação simplesmente suspensa

por conta de problemas sanitá-
rios encontrados nas cargas. Das
plantas que estão aptas a expor-
tar, 24 são de bovinos, 12 são de
aves e outras quatro de suínos.

Exportações. Apesar das restri-
ções russas, o volume das expor-
tações brasileiras de carnes até
outubro cresceu 4,7% em rela-
ção a igual período do ano passa-
do, enquanto o valor teve leve
aumento de 0,5%. No acumula-
do do ano, as exportações brasi-
leiras de carne bovina para o mer-
cado russo aumentaram 5,9%
em volume e 0,5% em valor. Mes-
mo com apenas quatro plantas
liberadas pelos russos, as expor-

tações de carne suína recuaram
apenas 9,34%, enquanto a recei-
ta teve queda de 16,5%.

O presidente da União Brasi-
leira de Avicultura (Ubabef),
Francisco Turra, disse, em nota,
que a decisão do governo russo
de reverter o embargo “segue a
lógica e demonstra o reconheci-
mento do Leste Europeu à capa-
cidade do setor exportador brasi-
leiro de proteína animal”. Segun-
do ele, houve um envolvimento
grande do Ministério da Agricul-
tura e das entidades exportado-
ras de proteínas – a Ubabef, a As-
sociação Brasileira da Indústria
Produtora e Exportadora de Car-
nes Suína (Abipecs) e a Associa-
ção Brasileira das Indústrias Ex-
portadoras de Carne (Abiec).

“Com todas as solicitações
atendidas, não havia mais justifi-
cativas para que esse embargo
perdurasse. Apesar do fim do em-
bargo, ainda enxergamos a visita
da presidente brasileira à Rússia
como um importante passo para
evitar que novos embargos ocor-
ram no futuro”, destacou Turra,
no comunicado. A presidente
Dilma Rousseff visitará a Rússia
em dezembro. / COLABOROU
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Rússia suspende embargo
à carne de três Estados
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Na Argentina, Dilma pede ‘equilíbrio comercial’
Em discurso no encerramento de evento empresarial, presidente usou tom diplomático para criticar o protecionismo do governo de Cristina Kirchner

Política. Dilma e Pimentel em evento na Argentina: desde janeiro, vendas brasileiras caíram 20%
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INSTITUÍDO NOVO CÓDIGO DE RECEITA DO DARF
Por meio da norma em referência, foi instituído o código de receita 
“3397 - Multa Administrativa por Falta de Pagamento de Lote Arre-
matado em Leilão”, a ser utilizado no preenchimento do campo “04” 
do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).
(Ato Declaratório Executivo Codac 106/2012).

RFB DEFINE RECEITA BRUTA PARA FINS DE BASE DE CÁLCULO DA 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
A Receita Federal do Brasil define receita bruta para fins de base de 
cálculo da contribuição previdenciária a que se referem os arts. 7º a 
9º da Lei nº 12.546/2011, a qual trata da desoneração da folha de paga-
mento. De acordo com a RFB, receita bruta compreende a receita de-
corrente da venda de bens nas operações de conta própria, a receita 
decorrente da prestação de serviços em geral e o resultado auferido 
nas operações de conta alheia. (Parecer Normativo RFB 3/2012)

CFC DIVULGA VALORES DAS ANUIDADES, TAXAS E MULTAS DEVIDAS AOS 
CRCS EM 2013
Por meio da resolução em referência, foram divulgados, pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC), os valores das anuidades, taxas 
e multas devidas pelas pessoas físicas e jurídicas aos Conselhos Re-
gionais de Contabilidade (CRC) para o exercício de 2012, com ven-
cimento em 31.03.2013. Os valores foram corrigidos pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) acumulado de 
outubro/2011 a setembro/2012, em 5,28%. (Resolução CFC 1.414/2012)
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Práticas Previdenciárias X Desoneração da Folha 
de Pagamento 7 de dezembro, das 9h às 18h

EFD CONTRIBUIÇÕES: CONTAGEM REGRESSIVA PARA O LUCRO PRESUMIDO

GOVERNO LANÇA NOVO PORTAL DO EMPREENDEDOR

A partir de janeiro de 2013, as cerca de 1,5 
milhão de organizações optantes pelo 
regime tributário do Lucro Presumido 

passam a ser exigidas da transmissão da Escri-
turação Fiscal Digital Contribuições, considera-
da pelo segmento produtivo a etapa mais com-
plexa do Sistema Público de Escrituração Digital.

Para o presidente do SESCON-SP, José Maria 
Chapina Alcazar, este é um momento de alerta, 
pois a negligência com relação às implicações 
da nova Era Fiscal pode comprometer a sobrevi-
vência e o crescimento das empresas. “A consis-
tência e a qualidade dos dados nas prestações 
de contas hoje é vital, por isso, é importante a 
utilização máxima da Contabilidade e a adoção 
de controles internos de gestão no meio corpo-
rativo”, explica ele, lembrando as altas penali-
dades atreladas à exigência.

“Esta é uma realidade sem volta e precisa ser 
assimilada pelo contribuinte”, acrescenta ele, 
ressaltando que hoje a palavra de ordem do 
empreendedorismo é “profissionalização” e que 
os investimentos em capacitação de pessoal e 
em tecnologia são fundamentais.

A inclusão de um grande número de empre-
sas em janeiro será, para Chapina Alcazar, uma 

O Governo Federal deve lançar oficialmente nesta quinta-feira um 
novo portal do empreendedor, remodelado, com o intuito de sim-
plificar os processos para os empreendedores.

Em entrevista concedida à Agência Brasil, o secretário de Comércio e 
Serviços do Ministério de Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Humber-
to Ribeiro, frisou que o sistema será de grande valia para o segmento pro-
dutivo. “O novo portal vai trazer ferramentas mais simples, que facilitam 

Fique por dentro dos acontecimentos da semana, não perca a TV SESCON-SP!
Todas as quartas-feiras às 22h na TV Aberta nos canais: 09 da NET; 72 e 99 da Vivo TV e 186 da Vivo TV Digital.

Painel do EESCON com a RFB e a SEFAZ/SP

A um mês do início da entrada de um grande contingente de empresas no cronograma de obrigatoriedade de entrega da Escrituração Fiscal Digital 
Contribuições, SESCON-SP alerta para as adaptações e cuidados necessários a serem tomados pelos empreendedores

bússola de como o segmento produtivo está 
assimilando o novo momento. “As realidades 
tecnológicas da inteligência fiscal e das empre-
sas são diferentes. O empreendedorismo deve 
buscar a adequação, porém, o governo também 
precisa olhar para este descompasso e auxiliar 
os empresários”, complementa.

ATENDIMENTO DE PLEITO ÀS PORTAS
Uma das injustiças com as empresas do Lucro 
Presumido inseridas no Plano Brasil Maior está 
prestes a ser revertida. Essas organizações, que 
por um lado foram beneficiadas com a desone-
ração da folha de pagamento, foram prejudi-
cadas por outro com a entrega antecipada de 
uma parte substancial da EFD Contribuições: o 
Bloco P.

“De uma hora elas se viram ameaçadas por 
altas penalidades pela falta de tempo hábil para 
atender a exigência fiscal”, diz o líder setorial, ao 
explicar que o prazo para o início da transmissão 
pelo Lucro Presumido foi prorrogado para janei-
ro de 2013, porém, esta parcela de organizações 
se viu obrigada a antecipar a entrega.

Em um evento realizado na segunda-feira 
pelo Conselho de Assuntos Tributários da Fe-

o relacionamento entre o empreendedor brasileiro com o Estado, para 
que o segmento produtivo esteja, de forma simples, garantindo confor-
midade com as leis. Estamos facilitando a vida do empresário”, disse.

Para o presidente do SESCON-SP, José Maria Chapina Alcazar, toda a 
iniciativa de simplificação é bem-vinda. “Esperamos que esta seja uma 
ferramenta que torne mais fácil a vida do empreendedor brasileiro, pois 
ele já não suporta tanta complexidade”, diz.

comercio-SP, presidido também por Chapina 
Alcazar, o chefe da Dimac da Receita Federal do 
Brasil, Edmundo Spolzino, reafirmou sua fala 
no 23° EESCON, realizado entre os dias 26 e 28 
de setembro, em Campos do Jordão, e voltou a 
acenar com a possibilidade de prorrogação do 
prazo de entrega do Bloco P também para janei-
ro de 2013. “Vamos aguardar a confirmação do 
atendimento ao nosso pleito, pois muitas des-
sas empresas estão ameaçadas até mesmo de 
fecharem suas portas”, finaliza Chapina Alcazar, 
manifestando-se satisfeito com sensibilidade 
da RFB.

4,7%
foi o aumento das exportações
para a Rússia, apesar das restri-
ções, no ano até outubro em rela-
ção a mesmo período de 2011

0,5%
foi o aumento em termos
de valores no período
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