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B ra s i l

Setor público União recolhe 5,8% mais tributos que em maio de 2012, mas alta decorreu de fatores atípicos

Receita extra ajuda arrecadação em maio
Edna Simão e Eduardo Campos
De Brasília

Sem uma expansão consistente
da economia, a arrecadação recor-
de de R$ 87,858 bilhões para meses
de maio foi garantida pelo recolhi-
mento extraordinário de R$ 4 bi-
lhões em tributos. No mês passa-
do, a arrecadação registrou cresci-
mento real de 5,8% na comparação
com maio de 2012. Porém, se não
houvesse esse evento atípico, ela fi-
caria praticamente estável com al-
ta real de apenas 0,98%.

Esse raciocínio também vale pa-
ra análise dos dados acumulados
de janeiro a maio, que registrou
uma expansão real de 0,77% ante
2012, ao totalizar R$ 458,302 bi-
lhões. Com a dedução de R$ 4 bi-
lhões, haveria uma ligeira queda
real de 0,1% ante ao mesmo perío-
do de 2012. O secretário da Receita
Federal do Brasil, Carlos Alberto
Barreto, contudo, demonstrou oti-
mismo e manteve a previsão de ex-
pansão real da arrecadação entre
3% a 3,5% para o ano.

Barreto ponderou, no entanto,
que se os parâmetros utilizados
para fazer a previsão forem altera-
dos, como a expectativa de cresci-
mento de 3,5% do Produto Interno
Bruto (PIB), esse prognóstico pode
ser revisto. O Boletim Focus do
Banco Central projeta um avanço
de 2,46% para o PIB em 2013.

Dos R$ 4 bilhões de arrecadação

extraordinária de maio, R$ 3 bi-
lhões vieram do recolhimento de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ)/Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) com a aber-
tura de capital de uma empresa fi-
nanceira. A Receita não informou
o nome da empresa, mas no fim de
abril ocorreu a abertura de capital
da BB Seguridade. O restante (R$ 1
bilhão) foi influenciado por um
depósito judicial que elevou o re-
colhimento do Programa de Inte-
gração Social/Contribuição para o
Financiamento da Seguridade So-
cial (PIS/Cofins). A expectativa do
Fisco, com base nos últimos anos, é
receber cerca de R$ 12 bilhões em
depósitos judiciais em 2013.

Segundo o secretário da Receita,
independentemente da ajuda de
receitas extraordinárias, há uma
recuperação da produção indus-
trial, assim como das vendas de
bens e serviços e da lucratividade
das empresas, com destaque para
o setor financeiro, o que também
contribuiu para o comportamento
da arrecadação no mês passado.

A realização da Copa das Con-
federações e as festas de São João,
por exemplo, devem ajudar a ala-
vancar o recebimento de impos-
tos em junho, o que deverá apa-
recer nos dados de julho. “Em ju-
nho, tem festas de São João, Copa
das Confederações e o aumento
de consumo em alguns segmen-
tos, como IPI bebidas e de outros
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produtos. É natural se esperar
que essa atividade seja superior
ao que estimamos”, disse o secre-
tário, acrescentando que o resul-
tado de junho está dentro da ex-
pectativa. “Não temos surpresa
com a arrecadação, que se com-
porta dentro da normalidade.”

Se por um lado a receita ex-
traordinária puxou a arrecada-
ção, o governo deixou de arreca-
dar R$ 9,1 bilhões entre janeiro e
maio deste ano em relação ao

mesmo período de 2012 em fun-
ção das desonerações promovi-
das na folha de pagamento, Im-
posto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) de automóveis, Cide
combustíveis e Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) so-
bre o crédito de pessoa física. No
mês, a perda foi de R$ 2,1 bilhões.

O destaque é a desoneração da
folha de pagamento. O governo ar-
recadou R$ 4,430 bilhões a menos
no ano em função do benefício.

Estoques sobem, apesar de
queda no ritmo de produção
Thiago Resende
e Lucas Marchesini
De Brasília

Mesmo com a produção cres-
cendo em ritmo menor, os esto-
ques da indústria ficaram acima
do planejado pelo setor em maio.
Para a Confederação Nacional da
Indústria (CNI), esse cenário cria
dificuldades para uma recupera-
ção sustentada do segmento. “O
aumento da produção em maio foi
menor que no mês anterior e, ain-
da assim, não teve reflexo nos esto-
ques. O excedente de mercadorias
continuou aumentando. Isso, em
algum momento, acaba se refletin-
do na produção”, disse Marcelo
Azevedo, economista da CNI.

A Sondagem Industrial mos-
trou que o indicador de produ-
ção ficou em 51,1 pontos em
maio, ante 52,8 pontos em abril.
O índice varia de zero a 100 pon-
tos, sendo que valores acima de
50 pontos representam aumen-
to na comparação com o mês
anterior. Abaixo disso, os núme-
ros significam queda.

No levantamento, a CNI mos-
trou que a indústria acumulou
mais produtos finais do que o esti-

mado para o período. O indicador
de estoque efetivo subiu de 51,2
pontos para 51,4 pontos entre
abril e maio. Segundo Azevedo, é
difícil prever o comportamento do
indicador nos próximos meses.
“Enquanto os estoques permane-
cerem acima do desejado, é difícil
acreditar num movimento susten-
tado da recuperação.”

Reflexo da desaceleração da
produção, a ociosidade das indús-
trias do país aumentou em maio. O
nível de utilização da capacidade
instalada ficou estável em 73%, -
igual ao patamar registrado em
abril. Mas a taxa ficou abaixo da
média para o mês. O indicador de
nível de emprego na indústria fi-
cou em 49,5 pontos em maio, fren-
te 50,2 pontos em abril.

Para os próximos seis meses, a
indústria ficou mais otimista. Au-
mentaram as expectativas em rela-
ção a exportações, demanda e nú-
mero de empregados na compara-
ção com maio. O levantamento
captou parte do recente movimen-
to de desvalorização do real. O
câmbio, portanto, foi um dos mo-
tivos que levaram as indústrias a fi-
carem mais otimistas em relação
às vendas ao exterior.

UE, Japão e Canadá lideram críticas ao Brasil na OMC
Assis Moreira
De Genebra

A orientação política tomada
pelo governo brasileiro é privile-
giar a produção nacional, e não pa-
ra abrir a economia ao comércio
internacional e a investimentos. É
assim que vários parceiros inter-
pretam o relatório da Organização
Mundial do Comércio (OMC), que
serve de base para o exame da polí-
tica comercial do Brasil.

A própria OMC é menos incisiva,
mas sugere ao Brasil, que chama
de sexta economia do mundo, a
abertura de sua economia. “Devi -
do ao tamanho e a importância da
economia brasileira, é crucial para
o país continuar a se abrir ao co-
mércio e ao investimento e adotar
políticas que favoreçam o cresci-
m e n t o”, diz a entidade.

No primeiro dia de exame da
política comercial brasileira na
OMC, a União Europeia acusou o

Brasil de “estar agora determina-
do a prosseguir uma política in-
dustrial cada vez mais protecio-
nista, indo contra seus compro-
missos internacionais”, depois
de “ter resistido por vários anos a
essa tentação”. O Canadá foi
além, acrescentando que a desa-
celeração econômica do Brasil, o
crescente déficit nas contas cor-
rentes e alta da inflação servem
para “mostrar como barreiras ao
comércio não garantem cresci-
mento, empregos e prosperida-
d e”. Por sua vez, o Japão disse es-
perar que “a deterioração do sta-
tus econômico do Brasil não cau-
se a introdução, ou continuação,
de medidas protecionistas”.

Esses foram os três parceiros
mais virulentos, enquanto os EUA
mostraram-se firmes, mas mode-
rados. No geral, todos pediram pa-
ra o governo brasileiro acabar com
medidas que afetam o comércio e
investimentos. Cada parceiro usa e

interpreta o relatório feito pela
OMC como lhe convém. Boa parte
dos países faz declarações no ple-
nário e envia questões por escrito
ao Brasil, que devem ser respondi-
das amanhã. Não há propriamente
debate. Até ontem, o país tinha re-
cebido quase 800 questões.

Após a apresentação do Brasil, a
UE abriu fogo, declarando-se “se -
riamente inquieta” com práticas
do país e avaliando que o Brasil po-
de estar entrando numa nova fase
de desenvolvimento econômico,
caracterizada por “crescimento
real muito mais baixo” desde o se-
gundo semestre de 2011. A exem-
plo de outros parceiros, a UE apon-
tou como as práticas mais proble-
máticas e em alta, a restrição às im-
portações e os subsídios a produ-
tores domésticos pela via da deso-
neração fiscal. Para a UE, o progra-
ma Inovar-Auto, para o setor auto-
motivo, é emblemático, mas ape-
nas ilustra um problema maior.

A UE queixou-se da decisão do
Mercosul de aumentar cem tarifas,
e prevê multiplicação das dificul-
dades para seus exportadores, se o
bloco sul-americano levar adiante
o plano de elevar mais cem alíquo-
tas este ano. Bruxelas disse esperar
que o Brasil procure alcançar seus
objetivos econômicos e sociais res-
peitando as regras da OMC, uma
maneira de dizer que atualmente o
país estaria violando essas regras.

Para o Canadá, o programa Bra-
sil Maior cria desvantagem para
companhias estrangeiras nos seto-
res industriais. Para os canadenses,
com o aumento de barreiras restri-
tivas ao comércio o Brasil corre o
risco de se tornar “cada vez mais
isolado dos fluxos globais de co-
mércio, o que terá impacto negati-
vo no crescimento e na competiti-
vidade da economia brasileira”.

Os Estados Unidos conclama-
ram o Brasil a assumir “responsa -
bilidades adicionais de acordo

com sua posição proeminente na
economia global”. Washington
disse que “deficiências” na prote-
ção de propriedade intelectual
continuam a ser um obstáculo pa-
ra exportações e investimentos dos
EUA no Brasil. De maneira geral, a
China e a grande maioria dos par-
ceiros destacaram o aumento do
comércio com o Brasil e fizeram
questões especificas de interesse
de seus exportadores.

A Argentina foi provavelmente
o país mais entusiasmado com as
práticas do Brasil, destacando um
“uso inteligente dos espaços de po-
lítica comercial para desenvolver
sua economia através de maior in-
vestimento e maior conteúdo tec-
nológico em sua produção”.

Em seu documento, a OMC diz
que o Brasil resistiu bem à crise
econômica mundial, graças a
uma forte demanda interna e ex-
terna e a políticas macroeconô-
micas coerentes, e que o aumen-

to considerável das importações
pelo país contribuiu para a recu-
peração da economia global.

Mas nota que o crescimento
econômico brasileiro desacelerou
consideravelmente desde o segun-
do semestre de 2011, atribuindo
parcialmente a perda de dinamis-
mo à valorização do real e à fragili-
dade da economia mundial. Se-
gundo a OMC, isso também é refle-
xo de problemas estruturais de
longa data, que minam a competi-
tividade da economia brasileira,
como infraestrutura inadaptada,
acesso insuficiente ao crédito e
carga fiscal muito pesada.

Para a OMC, ao tentar resolver
esses problemas, o governo ado-
tou também medidas que têm im-
pacto restritivo sobre o comércio,
como alta temporária de alíquotas
de importação, exigência de con-
teúdo nacional em produtos e ser-
viços nas compras públicas e au-
mento de crédito à exportação.

Balança tem superávit
de US$ 1,29 bi na semana
Lucas Marchesini, Thiago
Resende e Rodrigo Pedroso
De Brasília e São Paulo

As vendas ao exterior de plata-
forma para extração de petróleo,
aviões e etanol puxaram o supe-
rávit de US$ 1,29 bilhão na balan-
ça comercial da terceira semana
de junho, melhor resultado se-
manal desde maio do ano passa-
do e que deixou o acumulado do
mês com um saldo positivo de
US$ 1,64 bilhão.

Os dados, divulgados ontem
pelo Ministério do Desenvolvi-
mento, mostram que se mantida
essa tendência, será a primeira
vez no ano que um saldo mensal
será melhor do que o verificado
em igual mês de 2012. Na tercei-
ra semana de junho, as exporta-
ções somaram US$ 6,05 bilhões
e as importações US$ 4,75 bi-
lhões. O resultado no acumula-
do reduziu o déficit nas compras
e vendas de bens do ano para
US$ 3,74 bilhões.

A média diária de US$ 1,07 bi-
lhão nas exportações nas três pri-
meiras semanas de junho é 11,1%
superior à média diária dos em-
barques de junho do ano passa-
do. Esse aumento é explicado pe-
la exportação maior de manufa-
turados e básicos. Na outra pon-
ta, as importações subiram 4 % na
terceira semana ante junho do
ano passado, com média diária
de US$ 965 milhões.

De janeiro a maio, os desempe-
nhos mensais foram todos piores
quando comparados aos mesmos
meses de 2012. Apesar de fraca, a
balança comercial de maio — com
superávit de US$ 758 milhões — foi
um sinal claro de recuperação, se-
gundo avaliação feita pelo minis-
tério na época da divulgação.

José Augusto de Castro, presi-
dente da Associação de Comér-
cio Exterior do Brasil (AEB), con-
tudo, discorda do ministério. Ex-
cluindo o saldo positivo da ter-
ceira semana, junho está se mos-
trando um mês ruim. “Sem plata-
forma, aviões e caminhões, o sal-
do seria próximo de zero, o que é
ruim para um mês historicamen-
te de grandes superávits”, afirma.

Castro chama atenção para a
queda no preço do minério de
ferro, que até o fim de maio esta-
va em US$ 108 a tonelada, valor
um pouco acima do registrado
ano passado. “O preço veio cain-
do e agora está em US$ 93”, diz.

O superávit forte registrado
na terceira semana de junho foi
considerado “ponto fora da cur-
v a” por Fabio Silveira, economis-
ta da GO Associados, que man-
tém a estimativa de saldo positi-
vo de US$ 8 bilhões para o co-
mércio exterior brasileiro neste
ano. “A desvalorização cambial
recente e o crescimento menor
do consumo e do investimento
devem fazer o saldo convergir
para esse número”, diz Silveira.

País reage e destaca aumento das importações
De Genebra

Acusado de protecionismo, o
Brasil reagiu, destacando que um
dos aspectos mais interessantes da
evolução de sua balança comercial
tem sido a alta das importações,
bem mais dinâmicas do que as ex-
portações nos últimos quatro
anos, em plena crise global. “O Bra-
sil vem fazendo a sua parte”', disse
o diretor do Departamento Econô-
mico do Itamaraty, embaixador
Paulo Estivallet de Mesquita, dian-
te dos demais 157 países-mem-
bros. Segundo ele, o país contri-
buiu para a recuperação e cresci-
mento dos parceiros comerciais.

Segundo o embaixador, o Brasil
continua “plenamente convenci-
d o” que o comércio pode ser ferra-
menta decisiva para enfrentar os
desafios da economia mundial,
mas que esse é um esforço coletivo,
que envolve todos os membros da
OMC — maneira de cobrar abertu-
ra dos outros também. Durante o
pior momento da crise global ,dis-
se o diplomata, o Brasil “permane -
ceu aberto ao comércio” e que a al-
ta de tarifas de importações, que
parceiros reclamam, significou ir
de 11,5% em 2008, na média, para
11,7% em 2012.

Em relatório distribuído com
antecedência aos países, o governo
brasileiro reiterou que o cresci-
mento da economia brasileira de-
verá ganhar força ao longo de
2013. E que, apesar das incertezas
na economia mundial, as perspec-
tivas da economia nacional para os
próximos anos são de crescimento

contínuo e sustentável.
No entanto, diz o texto, o Brasil

se ressente dos efeitos que as polí-
ticas monetárias expansionistas
das nações desenvolvidas exercem
sobre a taxa de câmbio. Nota que,
por causa dessas políticas, o real foi
supervalorizado nos últimos anos
em relação à sua taxa real de equi-
líbrio, o que colocou os produtores

brasileiros em condições de con-
corrência desfavoráveis em relação
a produtos importados.

O documento brasileiro foi
preparado, e distribuído aos par-
ceiros, antes da turbulência nos
mercados, com a confirmação,
pelo Federal Reserve (Fed, o ban-
co central dos EUA) de pôr fim ao
afrouxamento monetário. A dele-

gação brasileira disse que o go-
verno continuará a privilegiar es-
tímulos para pequenas e médias
empresas , que representam 20%
do PIB e 60% dos empregos for-
mais no país. Além disso, mais 15
milhões de pessoas poderão se
juntar à classe média até 2014,
passando a representar 69% da
população total. (AM)

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Paulo Estivallet de Mesquita, diretor do Departamento Econômico do Itamaraty: “O Brasil vem fazendo a sua parte”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




