
O Congresso Nacional vai anali-
sar hoje, a partir das 19h, os ve-
tos da presidente da República,
Dilma Rousseff, à Lei 12.734/12,
que redistribui os royalties do pe-
tróleo para todos os estados, o
Distrito Federal e os municípios.
Em seguida, é possível que os
parlamentares votem o Orça-
mento de 2013 na mesma sessão.

Na semana passada, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) der-
rubou a liminar do ministro
Luiz Fux que obrigava o Parla-
mento a votar em ordem crono-
lógica os mais de três mil vetos
presidenciais que aguardam
apreciação há mais de dez anos,
antes de analisar o veto à lei que
criou novas regras para a parti-
lha dos royalties. O placar do jul-
gamento, que não tratou do mé-
rito, foi de seis votos a quatro.

As bancadas do Rio de Janeiro

e do Espírito Santo, estados pro-
dutores e que mais perderão re-
ceita no caso de uma eventual
derrubada do veto, se preparam

para uma difícil batalha em Plená-
rio. E já anunciaram que vão usar
todos os dispositivos regimentais
possíveis para obstruir a votação.

O deputado Alessandro Mo-
lon (PT-RJ), autor da ação no
STF que resultou na liminar do
ministro Fux, tem esperança de
que, ao analisar o mérito da
ação, o Supremo decida em prol
do seu estado.

“Eu tenho forte convicção de
que o Supremo vai julgar que a
ordem de votação dos vetos de-

ve ser a ordem cronológica, ain-
da que o Supremo tenha cassa-
do a liminar para evitar crise
com o Congresso e, no fundo,
para permitir que se votasse o
Orçamento. Infelizmente, o
que se fez foi uma tentativa de
condicionar a votação do orça-
mento à derrubada da liminar.
Mas o julgamento do mérito do
mandato vem aí e nós vamos
ver se o ministro Fux estava cer-
to ou errado”, afirmou. ■ Da
Redação com Câmara Notícias

A falta de competitividade da in-
dústria nacional está cedendo
cada vez mais espaço para os
produtos importados. É o que
mostra a análise Coeficientes de
Abertura Comercial, da Confe-
deração Nacional da Indústria
(CNI). De acordo com o docu-
mento, a parcela dos produtos
importados no consumo nacio-
nal — o coeficiente de penetra-
ção de importação — atingiu
21,6% em 2012, valor recorde
para toda a série histórica inicia-
da em 1996. Em 2011 o índice ha-
via ficado em 19,5%.

“O indicador aumentou mui-
to mais pela perda de competiti-
vidade do que por uma maior in-
tegração na cadeia produtiva
mundial”, observou o gerente-
executivo da Unidade de Pesqui-
sa e Competitividade da CNI, Re-
nato da Fonseca.

O coeficiente de exportações,
que mede, em reais, o quanto
houve de exportação em tudo o
que a indústria produziu, tam-
bém aumentou, saindo de
19,4% para 20,6%. No entanto,
esta elevação se deu mais pela
variação cambial, que saiu da ca-
sa de R$ 1,60 para R$ 1,90 entre
os anos comparados. “O indica-
dor cresceu mais que a desvalori-
zação. E não houve aumento de
produtividade. Isto mostra que
há uma perda efetiva de merca-
do ocorrendo no Brasil. Estamos
perdendo mercado na América
Latina e nos Estados Unidos,
principalmente”, disse o analis-

ta. Países asiáticos como China e
Cingapura ocupam o espaço do
Brasil tanto aqui dentro quanto
lá fora. O economista acrescen-
tou que os indicadores evoluí-
ram num ano em que a produ-
ção industrial foi bastante baixa.

A elevação dos indicadores
em si seria uma boa notícia,
pois os coeficientes de abertura
comercial medem o grau de in-
serção da indústria brasileira no
mercado exterior.

Mas o economista salientou
que não é caso do Brasil. “Um
país mais aberto, que importa
muito e exporta muito, é bom.
Você compra o que tem de me-
lhor lá fora e também vende
bem, ou seja, entra na cadeia pro-
dutiva de outros países”. Mas,
para ele, o que está ocorrendo
no caso brasileiro é justamente o
oposto, o Brasil está tendo uma
forte perda de competitividade.

Ricardo Fonseca comentou
que as últimas medidas adotadas
pelo governo para estimular a
economia podem contribuir pa-
ra reverter a falta de competitivi-
dade, mas num processo muito
lento. “É difícil saber quão inten-
sa será uma medida dessas, a
ponto de aumentar a competiti-
vidade e quão rápido vai apare-
cer nos resultados comerciais.”

Em sua opinião há outros pro-
blemas, relacionados ao que cha-
mou de “ineficiência sistêmica”,
que impedem a reversão. Citou a
carga tributária, acompanhada
de um sistema tributário comple-
xo, que traz dificuldade até para
desonerar as exportações. Lem-
brou ainda os problemas de in-
fraestrutura e os gargalos logísti-
cos, que mesmo com as conces-
sões anunciadas, demorarão ain-
da de serem viabilizadas. E ainda
há as questões trabalhistas, com
uma grande dificuldade de em-
presas e trabalhadores chegarem
a acordos, pois tudo é regulado
por lei. “Algumas medidas, como
a desoneração da folha e a redu-
ção do custo de energia ajudarão.
Mas várias outras ainda precisam
ser implementadas”, disse. ■
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Consumo de importados no
Brasil é o maior desde 1996

Matéria será discutida em sessão
de hoje, prevista para as 19h.
Orçamento pode ser votado
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Falta de competitividade da indústria nacional abre espaço para a entrada de artigos produzidos no exterior

Na semana passada,
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liminar de Luiz Fux
que obrigava votação
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INDÚSTRIA PERDE COMPETITIVIDADE

Indicador mostra o quanto aumentou a participação 
de importados no consumo nacional

ANO COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES  

2008 19,0%  

2009 16,6% 

2010 17,5%  

2011 19,5%  

2012 21,6%

Fonte: Confederação Nacional da Indústria

RenatodaFonseca,da CNI:“Estamosperdendo mercadonaAmérica LatinaenosEstadosUnidos”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 mar. 2013, Brasil,  p. 6.




