
O setor varejista brasileiro deu
uma demonstração de unidade
no último fim de semana duran-
te o 1˚ Fórum Nacional do Vare-
jo, evento organizado pelo Lide
(Grupo de Líderes Empresa-
riais) que aconteceu no Guaru-
já, no litoral de São Paulo. No
momento em que as vendas no
comércio varejista brasileiro
mostram sinais de recuperação
e crescimento em relação ao
ano passado, os capitães do se-
tor pregaram contra a alta buro-
cracia do sistema tributário, pe-
diram atenção do
governo e promete-
ram marchar juntos
em Brasília.

“A gente não era
convidado para na-
da e não tinha uma
voz lá dentro (do go-
verno). Os bancos
brigam entre si, mas
têm um órgão forte. Nós precisa-
mos de união, já somos o maior
empregador do Brasil”, disse a
empresária Luiza Trajano, dona
do Magazine Luiza. Ela se referia
à consolidação do Instituto para
Desenvolvimento do Varejo
(IDV), entidade fundada em
2004 e que, hoje, reúne as 39
maiores empresas do país e repre-
senta o principal interlocutor do
setor junto ao governo federal.

Presidente do instituto da Ria-
chuelo, o empresário Flávio Ro-
cha disse ao BRASIL ECONÔMICO

que essa será a década da forma-
lização. “O varejo é a bola da
vez da formalização. A nota fis-
cal eletrônica é um fator impor-
tantíssimo para isso, assim co-
mo a penetração do crédito,
que tem efeito exponencial nes-
se processo.”

Ainda segundo Rocha, a ex-
pectativa é que os varejistas re-
pitam o fenômeno da pecuária
de corte, micro informática e
construção civil. “Esse três seto-
res se formalizaram muito rapi-
damente.”

Em sua intervenção, o econo-
mista Paulo Rabelo de Castro
ponderou que o governo preci-

sa fazer sua parte.
“O estado brasileiro
atua como antago-
nista dos empresá-
rios: vigia cada vez
melhor para tribu-
tar mais ainda.”

Luiza Trajano,
por sua vez, recla-
mou que o lucro do

varejo “é muito baixo” e desaba-
fou. “Nós sofremos muito. Te-
mos que pegar o ônibus e ir para
o Congresso.”

Representando o ministro do
Desenvolvimento, Fernando Pi-
mentel, que viajou com a presi-
dente Dilma Rousseff para a Áfri-
ca, o secretário nacional de Co-
mércio, Humberto Ribeiro, lem-
brou que o comércio não atuava
formalmente nas políticas econô-
micas do governo até a criação
do cargo ocupado por ele hoje.

Depois de fazer a abertura do

evento, o governador Geraldo
Alckmin defendeu em conversa
com os jornalistas a unificação
da alíquota do ICMS, com um
período de transição que che-
gue em 4% para o país inteiro.
“O varejo faz o elo entre a pro-
dução e o consumo. Ano passa-
do o PIB cresceu pouco, mas o
varejo em são Paulo cresceu
9,7%”, disse o governador.

A criação do Ministério da Mi-

cro e Pequena Empresa foi um te-
ma que passou ao largo do Fó-
rum Nacional do Varejo. Questio-
nado pelo BRASIL ECONÔMICO sobre
o tema, o governador foi evasi-
vo, já que seu partido foi contra a
iniciativa. “Defendo políticas pú-
blicas para o setor, mas isso é as-
sunto do governo federal.” ■

Este ano, pela primeira vez des-
de 2001, os investimentos es-
trangeiros diretos (IED) no país
não deverão ser suficientes para
cobrir o déficit brasileiro nas
transações correntes. Pela esti-
mativa do Banco Central, o IED
deve fechar o ano em US$ 65 bi-
lhões. Já o déficit nas transa-
ções correntes do Brasil com o
exterior deve chegar a US$ 67 bi-

lhões ao fim de 2013, contra pro-
jeção anterior de salto negativo
de US$ 65 bilhões.

Em fevereiro, o país registrou
déficit de US$ 6,625 bilhões na
conta de transações correntes
com o exterior, recorde para o
mês. O BC informou ainda que
os Investimentos Estrangeiros
Diretos no país somaram US$
3,814 bilhões de dólares no mês
passado. Apesar do cenário
mais complicado, tanto o BC
quanto especialistas do merca-
do não veem grandes dificulda-

des para o país, uma vez que
existem outras fontes de finan-
ciamento. “Estamos em uma si-
tuação confortável em termos
de financiamento da transações
correntes”, afirmou o chefe do
departamento Econômico do
BC, Túlio Maciel.

A estimativa de déficit maior
nas transações correntes se de-
ve à previsão de que a balança
comercial terá um superávit de
US$ 15 bilhões este ano, ante es-
timativa anterior de US$ 17 bi-
lhões. ■ Agências

A arrecadação tributária do go-
verno federal registrou queda
em fevereiro sobre o mesmo
mês de 2012, como reflexo das
desonerações de impostos e
menor recolhimento do Impos-
to de Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social
sobre Lucro Líquido (CSLL).
De acordo com a Receita Fede-
ral, a coleta de impostos e con-

tribuições somou R$ 76,052 bi-
lhões em fevereiro, queda real
de 0,51% sobre igual mês do
ano passado. Com isso, a arre-
cadação dos dois primeiros me-
ses do ano atingiu R$ 192,118
bilhões, uma alta real de
3,67% sobre o primeiro bimes-
tre de 2012.

Para se ter uma ideia, a arre-
cadação do IPI total caiu
16,92% em relação a fevereiro
do ano passado, deprimido pelo
tombo de 36,76% no IPI cobra-
do de automóveis. ■ Reuters

INFLAÇÃO

IPCA-15 desacelera alta a 0,49% em março

Arrecadação recua
0,51% em fevereiro

Investimentos estrangeiros
diretos não cobrirão déficit

Unido, setor varejista brasileiro prevê
que a década será de formalização

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15)

desacelerou a alta mensal para 0,49% em março, após registrar

0,68% em fevereiro, mas a inflação acumulada em 12 meses

se aproximou ainda mais do teto da meta do governo — definido em

6,5% —, ao marcar 6,43%, informou o IBGE. O principal destaque

para o resultado do IPCA-15 de março foi o grupo Educação, cuja

alta caiu para 0,50%, depois do avanço mensal de 5,49. Reuters

Dirigentes do setor lançam

manifesto durante fórum nacional

● Unificar a alíquota de ICMS

no ponto mediano entre 7 e 12%

e daí trazer a alíquota unificada

aos 4% em degraus anuais.

● Unificar já os impostos federais

circulatórios PIS, Cofins, IPI,

Contribuição Previdenciária

e Cide num só tributo

social nacional, compartilhado

pelos entes federativos.

● Criar uma URV Fiscal de

cada ente Federativo (União,

Estados e Municípios) para

garantir a distribuição neutra

e equidistante de todas as

arrecadações circulatórias

a partir do dia da reforma.

● Marcar data para o nascimento

do ICMS Nacional Compartilhado,

fruto da unificação do novo

tributo social nacional e do novo

ICMS unificado. Portanto, um só

tributo na circulação econômica.

● Cumprir o art.67 da Lei de

Responsabilidade Fiscal,

aprovando a organização do

Conselho de Gestão Fiscal que

coordenará o percurso do novo

sistema tributário simplificado.

● O Conselho de Gestão Fiscal

implantará a redução gradual

da carga fiscal para a meta

de 30% do PIB em 2022.
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Durante o 1˚ Fórum Nacional do Varejo, empresários do comércio reclamam da burocracia tributária

Henrique Manreza

Divulgação

Pela 1ª vez, desde 2001, o IED
não será suficiente para cobrir
o rombo nas contas externas

Resultado do mês teve
influência das desonerações
promovidas pelo governo

No evento,
Geraldo
Alckmin

defendeu a
unificação do
ICMS em 4%

Pedro Venceslau, do Guarujá*

pvenceslau@brasileconomico.com.br

*O jornalista viajou a convite

do grupo Lide.

LuizaTrajano:“Temosque pegaroônibuse irparaoCongresso”
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Text Box
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