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PONTO DE VISTA

Varejo tem queda de 0,4% em março nos EUA
As leituras de vendas no varejo têm sido voláteis até agora neste
ano nos Estados Unidos, dificultando saber se a fraqueza em março
deveu-se ao aumento de impostos que entrou em vigor no início
do ano ou a fatores temporários relacionados ao clima. Em fevereiro,
houve avanço de 1%, de acordo com dados revisados do governo.
Excluindo automóveis, gasolina e materiais de construção,
as vendas do comércio varejista recuaram 0,2% em março. Reuters
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O poder do consumidor sobre
a lei da oferta e da procura

Como parte do pacote de desenvolvimento da infraestrutura do país, o governo federal respondeu ao setor produtivo agrícola e industrial com importantes reformas para ampliar as exportações. Uma ampla inovação do setor
portuário foi proposta por meio da Medida Provisória 595/12, a chamada
‘MP dos Portos”, que deverá ser convertida em Lei dentro de semanas. Em
meio às pressões de diferentes grupos de interesse, o Governo tenta diminuir o impacto dos mesmos no Congresso Nacional, evidenciado nas mais
de 645 emendas à MP.
Ao examinarmos os elos da cadeia de distribuição ao exterior, verificamos que os mesmos dependem essencialmente dos portos, uma vez que
mais de 95% de nossas exportações (agrícola e industrial) se dão por via
marítima. Essa situação torna-se ainda mais dramática neste ano em que
haverá enorme pressão, causada pelo recorde da safra agrícola brasileira
com crescimento previsto de 11%, atingindo 185 milhões de toneladas.
Dentre as suas mais significativas mudanças, a MP 595 revogou as Leis que
dizem respeito aos terminais de uso privado, além de ter instituído o Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária. Nesse sentido, foi
importante a introdução da definição do termo “Terminal de Uso Privado”, que define tal área física como sendo a área fora do porto organizado.
Outra inovação importante foi que os Terminais de Uso Privado poderão
explorar a movimentação de cargas de terceiros, independente da movimentação própria, diferentemente do regime anterior, apesar de criticas
dos arrendatários de áreas públicas que, no passado, pagaram significativas contrapartidas à União.

Em recente debate de parlamentares no Capitólio, em Washington DC, sobre a
possibilidade de o Japão aderir ao Acordo de Associação Transpacífico (TPP), a
senadora democrata Debbie Stabenow, em tom de lamento, acentuou que, a cada 120 veículos que aquele país exporta para os Estados Unidos, apenas um automóvel norte-americano é vendido no mercado japonês. E o comprador dessa unidade, presumo eu, deve ser imigrante e/ou funcionário de representações diplomáticas ou multinacionais do Ocidente...
De fato, a produção local representa quase 90% do mercado automobilístico
do Japão. Sem dúvida, isso contribuiu muito para que as suas montadoras se recuperassem, em 2012, do baque sofrido no primeiro trimestre de 2011, quando um
grande terremoto e um tsunami assolaram vastas áreas da nação asiática, que já
vinha sendo atingida pela crise mundial.

Presidente do Conselho de Administração Maria Alexandra Mascarenhas Vasconcellos
Diretor-Presidente José Mascarenhas
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O bom exemplo japonês ilustra como é possível e pertinente, nos países democráticos e aderentes às normas civilizadas do capitalismo, a direta intervenção da sociedade nos rumos da economia, exercitando apenas e tão somente o poder do consumo sobre a inexorável lei da oferta e da procura. É oportuno analisarmos essa questão neste momento em que o IBGE anuncia que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medidor oficial da inflação brasileira, acumula alta de 6,59%
em 12 meses, superando, portanto, o teto de 6,5% estipulado pelo Banco Central.
O tomate vem sendo considerado o vilão da inflação, com majoração acumulada de 122,13% em 12 meses. Ora, do mesmo modo que os japoneses dão total preferência aos seus carros nacionais, paremos então de consumir o saboroso vegetal. Se fizermos isso, seu preço não só deixará de subir, como certamente cairá.
Obviamente, o tomate não é o responsável sozinho pelas pressões inflacionárias
(e ainda há que se considerar ser essa uma das poucas vezes em que o sofrido produtor tem preço que o remunera com dignidade). Entretanto, o grupo “alimentos” significou 60% do índice inflacionário de março. Num país como o nosso,
de imensa diversidade hortifrutigranjeira, é perfeitamente possível substituir
produtos sazonalmente mais caros, por outros mais baratos.
Do mesmo modo, o poder de intervenção dos consumidores é decisivo nos resultados de nossa balança comercial, que apresentou preocupante e inusitado déficit no primeiro trimestre deste ano. Entre um produto importado com a mesma qualidade e preço do nacional, deveríamos sempre dar preferência ao fabricado aqui. O melhor é que, ante a decisão de compra soberana do cidadão, não há
punições da Organização Mundial do Comércio (OMC), ameaças de retaliações e
polêmicas com nossos parceiros comerciais, como costuma acontecer quando o
Brasil ou qualquer país adota medidas consideradas protecionistas.
A consciência da sociedade sobre seu imenso poder de influência, por
meio da simples decisão de consumo, é um dos principais instrumentos a serviço da economia nas nações democráticas. Por isso, talvez fosse o caso de
campanhas institucionais do poder público e da indústria, tão afetada hoje
pelos importados, e ações espontâneas da mídia, lembrando aos brasileiros a
força de seus gastos como indutora da expansão do PIB e do desenvolvimento. Mesmo que, vez ou outra, tenhamos de vencer a tentação de comer tomate ou vestir uma camiseta da Rodeo Drive... ■
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Quanto ao prazo, a MP 595 determina que a exploração seja de até 25
anos, prorrogáveis por igual período, sendo que ao final do contrato a área e
os bens a ela vinculados reverterão integralmente para a União. Em relação
aos contratos de arrendamento em vigor, a União poderá efetuar a sua renovação, desde que observada a revisão de valores, além de outras obrigações
relativas à movimentação mínima de cargas, dentro de padrões que equalizem os investimentos, considerando os valores de outorga já efetuados pelos antigos terminais.
A MP 595 também garante os direitos adquiridos pelos trabalhadores por
conta da antiga Lei 8.630, fomenta a eficiência dos terminais e incentiva o
pleno emprego do trabalhador pelo regime da CLT, na medida em que determina que o Órgão Gestor de Mão de Obra (que faz a intermediação para contratar o trabalho portuário avulso) somente atuará no limite geográfico do
Porto Organizado e não nos chamados Terminais de Uso Privado.
É fundamental manter a essência da MP 595, em especial nos aspectos que
eliminam privilégios corporativos e aumentam a eficiência dos portos, para
prosseguirmos na urgente modernização técnica de melhores controles e
maquinários, hoje utilizados nos portos de maior movimento ao redor do
mundo. Ou seja, se queremos crescer, o texto atual da MP 595 é um bom instrumento para tanto, desde que, dentre as suas possíveis alterações, se respeitem contratos e outros direitos assegurados aos investidores do setor. ■

A consciência da sociedade sobre seu imenso
poder de influência, por meio da simples decisão
de consumo, é um dos principais instrumentos
a serviço da economia nas nações democráticas
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É fundamental manter a essência da MP 595,
em especial nos aspectos que eliminam privilégios
corporativos e aumentam a eficiência dos portos
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Impacto da MP 595 na
infraestrutura brasileira

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 abr. 2013, Mundo, p. 31.
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