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B ra s i l

Relações externas Ministros vão a Bruxelas acertar cronograma e admitem “velocidades diferentes” em acordo

Brasil busca acelerar negociação com UE
Daniel Rittner
De Brasília

Por orientação da presidente
Dilma Rousseff, os ministros Fer-
nando Pimentel (Desenvolvi-
mento) e Luiz Alberto Figueiredo
(Relações Exteriores) vão a Bru-
xelas no dia 6 de novembro, na
tentativa de arrancar um crono-
grama definitivo para as nego-
ciações de um acordo de livre co-
mércio entre a União Europeia e
o Mercosul. A missão inicial dos
dois ministros era entregar pes-
soalmente a proposta brasileira,
já aprovada pela Câmara de Co-

mércio Exterior (Camex), que
prevê a eliminação de 87% das ta-
rifas de importação cobradas de
produtos originários da Europa.

Dilma quer fazer um gesto so-
bre o nível de prioridade que o
Palácio do Planalto atribui a essas
negociações. Pimentel e Figueire-
do foram informados, no entan-
to, de que a UE ainda precisa de
algumas formalidades para “ca -
rimbar ” sua oferta de liberaliza-
ção comercial e poderá apresen-
tá-la apenas em meados de de-
zembro. Eles mantiveram a via-
gem à capital política da UE, mas
a troca efetiva de propostas ficará

para o último mês de 2013.
O governo brasileiro espera

um cronograma que permita a
assinatura de um acordo no hori-
zonte de aproximadamente um
ano. Se essa previsão se confir-
mar, as negociações estarão na
reta final às vésperas das eleições
presidenciais de 2014. Em Brasí-
lia, a meta ainda é fechar uma
oferta única do Mercosul à UE e
há reuniões programadas entre
os sócios do bloco sul-americano
para aproximar as propostas ela-
boradas por cada país, mas sabe-
se que isso é bastante difícil.

Há forte tendência de encami-

nhar uma oferta de liberalização
com “velocidades diferentes” en -
tre os membros do Mercosul. Se-
gundo funcionários brasileiros,
o Uruguai e o Paraguai se dis-
põem a abrir mais de 90% do co-
mércio com a UE. Enquanto isso,
a Argentina pode estar ficando
para trás. O Palácio do Planalto já
sabe que os argentinos têm gran-
de dificuldade em acompanhar o
nível de liberalização do Brasil,
que prevê a eliminação de 87%
das tarifas majoritariamente em
dez anos. Antes da última rodada
de consultas da Casa Rosada à
iniciativa privada, em Buenos Ai-

res, o país vizinho mal havia con-
seguido atingir um patamar em
torno de 75% em sua oferta.

Se falharem em costurar uma
proposta comum, os sócios do
Mercosul vão fazer ofertas dife-
renciadas, mas a decisão brasilei-
ra é ir adiante, independente-
mente do grau de ambição da Ar-
gentina. A Venezuela, último país
a ter aderido ao bloco, ficará de
fora da troca de propostas. O ar-
gumento é que os venezuelanos
ainda não aderiram plenamente
à tarifa comum do Mercosul.

O governo brasileiro precisou
ir além da oferta “v o l u n t á r i a” do

setor privado, que abrangia so-
mente os segmentos dispostos a
reduzir espontaneamente as ta-
rifas de importação pelas quais
são protegidos. Comenta-se que
áreas como lácteos, vinhos, fár-
macos, químicos, máquinas e al-
guns eletrônicos haviam sido en-
quadrados como sensíveis.

O Ministério da Saúde, que pe-
dia proteção ao setor, acabou ce-
dendo de sua posição original. A
oferta brasileira contempla pro-
dutos farmacêuticos e equipa-
mentos do setor. Porém, a um rit-
mo de abertura mais lento, que
pode chegar a 15 anos.

Calabi diz que Confaz pode chegar
a acordo sobre benefícios fiscais
Marta Watanabe
De São Paulo

O secretário de Fazenda do Esta-
do de São Paulo, Andrea Calabi, diz
que há chance de acordo na reu-
nião extraordinária do Conselho
Nacional de Política Fazendária
(Confaz) de hoje, em Brasília, para
discutir diversas questões do Im-
postos sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), como a
convalidação dos benefícios fiscais
dados sem autorização do órgão e
também a unificação das alíquotas
interestaduais do imposto.

Calabi destaca que São Paulo
concorda com a convalidação dos
benefícios fiscais do passado de
“forma ampla, geral e irrestrita”.
Ele lembra que, no início, o Estado
temia perdas relacionadas a crédi-
tos que poderiam ser originados
com essa convalidação, mas hoje
estima que haverá ganhos muito
maiores para todos Estados com a
solução do quadro atual.

O secretário condiciona a acei-

tação da convalidação, porém, à
solução para outras questões fede-
rativas, como a criação do fundo
de ressarcimento aos Estados e do
fundo de desenvolvimento regio-
nal, além da mudança do indexa-
dor da dívida com a União e da
unificação das alíquotas interesta-
duais do ICMS para todas as opera-
ções. Nesse caso, São Paulo consi-
dera possível os termos do acordo
feito entre os Estados na reunião
do Confaz em junho.

José Clóvis Cabrera, coordena-
dor de administração tributária da
Fazenda paulista, diz que São Pau-
lo concorda com as linhas gerais
de convalidação de benefícios de
ICMS já traçados pelos Estados em
reunião da semana passada, com
períodos de transição para a elimi-
nação dos atuais benefícios. Incen-
tivos de ICMS para indústria te-
riam convalidação e teriam valida-
de por 15 anos, enquanto os bene-
fícios para importação vigorariam
até 2021 e os comerciais, para ata-
cadistas, até o ano que vem.

Segundo Cabrera, a reunião de
hoje deve discutir alguns pontos
sensíveis, como a possibilidade de
os Estados, durante o período de
15 anos para os benefícios às in-
dústrias, estender o incentivo para
novas empresas que se instalem
em seus territórios, no caso de o
benefício ser setorial. O ponto
mais polêmico, porém, diz Cabre-
ra, é a cláusula que permite, ao me-
nos dentro de blocos regionais,
um Estado reproduzir o incentivo
dado por outro Estado durante o
período de transição.

As prioridades da Fazenda pau-
lista para este ano não se restrin-
gem às mudanças no ICMS e às
questões federativas condiciona-
das a elas. Calabi disse que mante-
rá o pleito ao Tesouro Nacional de
elevação de endividamento em
R$ 7 bilhões, dentro do Programa
de Ajuste Fiscal (PAF) de 2013.

Segundo Calabi, a impossibili-
dade de elevar o endividamento via
PAF afeta “f o r t e m e n t e” São Paulo.
O Estado, diz ele, tem gerado espa-

ço fiscal suficiente para tomar no-
vos empréstimos. “O Estado é o
maior gerador de superávit primá-
rio entre os Estados e vem reduzin-
do a relação entre dívida consoli-
dada e receita corrente líquida nu-
ma velocidade que tem aberto o es-

paço fiscal e permitido autoriza-
ções para novos financiamentos.”

Segundo Calabi, a ideia do Es-
tado é obter autorização adicio-
nal de R$ 7 bilhões, que deverão
ser tomados junto a órgãos de fi-
nanciamento no decorrer dos

próximos anos, parte somente
em 2016. Na gestão atual o Esta-
do já obteve autorização total de
R$ 20 bilhões para elevação de
endividamento. Segundo o se-
cretário, parte desse montante
ainda não deve ser contratado.
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Andrea Calabi, da Fazenda de SP: em acordo com convalidação de benefícios fiscais de “forma ampla, geral e irrestrita”
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COM AS CLASSES A
E B COMPRANDO
NO ATACADO, AO LADO
DA CLASSE C, VAMOS
ATINGIR 23 LOJAS ATÉ
A COPA DO MUNDO.

Ricardo Roldão - Presidente - Atacadista Roldão

Não seria
melhor
se ele tivesse
dito só
para você?
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A6.




