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B ra s i l

Governo terá mais recursos para despesas e Bolsa Família
Ribamar Oliveira
De Brasília

O governo vai utilizar os R$
16,4 bilhões que espera arreca-
dar com a reabertura do Refis da
crise e com os dois novos parcela-
mentos de débitos que beneficia-
rão bancos, seguradoras, coliga-
das e controladas para cobrir o
aumento de despesas obrigató-
rias que estavam subestimadas e,
ao mesmo tempo, ampliar ou-
tros gastos, principalmente com
o Programa Bolsa Família.

No relatório de avaliação de re-
ceitas e despesas relativo ao 5o bi -

mestre, divulgado na sexta-feira
pelo Ministério do Planejamento,
a estimativa da arrecadação total
da União neste ano aumentou R$
17,96 bilhões, na comparação com
a previsão que consta do relatório
anterior. Desse total, R$ 16,4 bi-
lhões foram por conta do Refis e R$
3,98 bilhões decorreram do salário
educação. Houve redução de R$
2,42 bilhões de outros impostos e
contribuições. Em termos líqui-
dos, ou seja, depois das transferên-
cias constitucionais para Estados e
municípios, a receita da União au-
mentou R$ 16,3 bilhões.

O governo aproveitou esse au-

mento da receita para reconhecer
que várias despesas estavam su-
bestimadas no relatório do 4º bi-
mestre. Assim, elevou a previsão
dos gastos com benefícios previ-
denciários em R$ 5,8 bilhões, com
o auxílio do Tesouro à Conta de De-
senvolvimento Energético (CDE)
em R$ 4,4 bilhões, com os créditos
extraordinários (aqueles que fo-
ram incluídos no Orçamento deste
ano pela presidente da República
por meio de medida provisória)
em R$ 1,92 bilhão e com o abono e
o seguro desemprego em R$ 1 bi-
lhão, entre outros gastos. A previ-
são das despesas obrigatórias nes-

te ano aumentou R$ 14,1 bilhões.
Mesmo depois de todas essas re-

estimativas, “s o b r a r a m” R$ 2,2 bi-
lhões (R$ 16,3 bilhões da receita lí-
quida menos R$ 14,1 bilhões do
aumento das despesas obrigató-
rias). Esse dinheiro será destinado
ao Programa Bolsa Família. Para
tanto, o governo vai publicar de-
creto para “viabilizar tal amplia-
ção (do gasto)”, diz o relatório.

Esse aumento da despesa não
vai, segundo o Ministério do Pla-
nejamento, afetar a meta de supe-
rávit primário do governo federal
de R$ 73 bilhões. Há sérias dúvidas,
no entanto, sobre as previsões que

constam do relatório. A despesa
com a CDE, por exemplo, contabi-
liza apenas o que foi transferido
pelo Tesouro para aquela conta até
outubro deste ano, no valor de R$
6,4 bilhões. Não entraram no cál-
culo o que será gasto em novem-
bro e dezembro.

No fim do mês passado, o minis-
tro da Fazenda, Guido Mantega, es-
timou que o gasto com abono e se-
guro desemprego chegaria a R$ 47
bilhões neste ano. No relatório do
5º bimestre, o gasto foi projetado
em R$ 42,8 bilhões. A projeção das
despesas com benefícios previden-
ciários considerou os pagamentos

realizados até o mês de outubro.
Por último, a própria receita pa-

ra este ano parece superestimada,
pois o governo esperar arrecadar
R$ 8 bilhões com a venda de ativos
da União, embora até agora não te-
nha sido informado qual patrimô-
nio público será vendido. Além
disso, a previsão de receita do salá-
rio educação subiu de R$ 16,3 bi-
lhões para R$ 20,3 bilhões, mas de
janeiro ao dia 15 de novembro so-
mente R$ 15,3 bilhões ingressa-
ram nos cofres do Tesouro, de acor-
do com os dados do Siafi (o siste-
ma eletrônico de registro de recei-
tas e despesas do governo federal).

“Impasse
ag rícola”
em Brasília
De Genebra

A demanda que a Índia faz e
ameaça implodir um acordo em
Bali é defendida pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA)
do Brasil. O ministro Pepe Vargas
desistiu de participar da conferên-
cia de Bali, na qual tampouco par-
ticipará o ministro da Agricultura,
Antônio Andrade. Mas o impasse
continua no governo federal. Var-
gas defende subsídios agrícolas e
Andrade quer mais abertura dos
mercados, o que restringe a atua-
ção do Brasil nas negociações.

O MDA tem pedido para o gover-
no brasileiro defender a posição da
Índia, que quer dar subsídios além
do permitido aos agricultores para
formar estoques por razões de segu-
rança alimentar. Na Agricultura, um
experimentado técnico avalia que,
no pacote para Bali, o país corre o ris-
co de perder com o que já tinha sido
acertado para a Índia, que era uma
“cláusula de paz” de quatro anos. Ele
argumenta que, se a Índia ou outro
país formar estoques demais e de-
pois jogar parte deles no mercado,
tomará fatias de negócios e derruba-
rá preços de commodities.

“Se for por quatro anos, pelo
menos o risco é pequeno”, disse o
técnico antes de a Índia voltar atrás
e passar a exigir o direito perma-
nente de conceder subsídios além
dos limites acertados na OMC.

Para Pedro de Camargo Neto, es-
pecialista em relação comerciais no
agronegócio, o MDA “tem sempre
uma pauta de ONGs estrangeiras e
defende a posição do G33, não do
Brasil”. Ele diz que o país tem toda a
liberdade de executar qualquer po-
lítica pública de cunho social em ali-
mentos. Lembra que as restrições
enfrentadas em Genebra são basica-
mente referentes a ferramentas de
apoio ao escoamento de produtos
como algodão, milho e mesmo ar-
roz, mas que as políticas sociais do
governo não têm sido contestadas.

Laudemir Müller, secretário-exe-
cutivo do MDA, se recusa a detalhar
a posição do ministério e diz que
não vai entrar em polêmica publica-
mente. “Haverá reunião do governo
para fechar posição sobre Bali esta
s e m a n a”, afirmou. Recentemente, a
presidente do Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional
(Consea), Maria Emília Pacheco, “re -
pudiou” em Brasilia um suposto
“q u e s t i o n a m e n t o” dos EUA sobre a
possibilidade de programas sociais
do governo estarem subsidiando
agricultores de forma ilegal. O Ita-
maraty explicou ao Consea que não
existiu questionamento dos EUA —
pelo menos por enquanto. (AM)

Fonte: CNI
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Se houver pacto em Bali, Brasil vai se
comprometer a facilitar as transações
De Genebra

Se um acordo for submetido
aos países em Bali, na Indonésia,
na semana que vem, o Brasil vai se
comprometer com a implementa-
ção imediata de boa parte das me-
didas de facilitação de comércio.

Isso significará, por exemplo, que
o país terá de adotar procedimentos
facilitadores incluídos na chamada
“linha azul”, pelos quais importador
e exportador já com documentos e
práticas conhecidos da aduana po-
dem liberar mais rapidamente suas
mercadorias. Além disso, o Brasil de-
verá aceitar acabar com limites no
valor de importação de encomendas
expressas, que hoje são de US$ 3 mil.
Mas isso poderia ser implementado

em um prazo adicional previsto pa-
ra países em desenvolvimento.

A Confederação Nacional da In-
dustria (CNI) quer um acordo em
Bali por considerá-lo importante pa-
ra o Brasil reduzir o alto custo para
importar e exportar. Acredita que is-
so poderá acelerar a adoção de me-
didas de facilitação pelo governo
brasileiro através do “Portal Único”.
O setor aguarda redução de formali-
dades, encargos e taxas para acelerar
o despacho, reduzir documentação
e agilizar a liberação das mercado-
rias. Usando dados da Organização
para Cooperação e Desenvolvimen-
to Economico (OCDE), engajada na
desburocratização alfandegária, a
CNI cita redução de custos entre 10%
e 14% nas transações com o exterior.

Pesquisa de 2012 da CNI apontou
a burocracia alfandegária e adua-
neira como o segundo maior obstá-
culo à expansão das exportações do
Brasil, depois do cambio. Segundo a
entidade, o tempo para exportar é
de 13 dias e para importar, de 17,
quase o dobro na média dos ricos. A
papelada para transações também
pode ser quase duas vezes maior.

Quem acompanha as discussões
em Brasilia conta que o setor indus-
trial só começou a defender a facili-
tação de comércio nos últimos dois a
três meses mais como meio de pres-
são sobre a Receita Federal, mas sem
mencionar os mercados para os
quais estimam ganhos imediatos.

“Onde o Brasil vai ser beneficiado
com comércio facilitado? Na Argen-

tina, que não respeita nem as licen-
ças de importação que libera?”, in-
daga um observador. A expectativa,
porém, é que o país seja beneficiado
no comércio com outras nações em
desenvolvimento, que terão de re-
duzir sua burocracia alfandegária.

A CNI espera que um acordo na
OMC ajude a abrir mercados. Men-

ciona produtos de madeira, de alu-
mínio, têxteis, farmacêuticos, auto-
móveis e linha branca como espe-
cialmente afetados no exterior por
atrasos na inspeção de mercado-
rias, excesso de documentação, im-
posição arbitrária de multas e pe-
nalidades e tempo excessivo para
liberação da mercadoria. (AM)

C o m é rc i o Recuo da Índia e outros
pontos colocam Bali em xeque

Divergênc ias
de última hora
comprometem
acordo da OMC
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Apesar das novas divergências, Roberto Azevêdo, diretor-geral da OMC, deu novo ânimo às negociações na entidade

Assis Moreira
De Genebra

A conclusão do primeiro acordo
comercial em quase duas décadas
na Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) ficou mais compro-
metida com uma “bomba atômica”
lançada pelo governo da Índia, que
ameaça um potencial de negócios
de dezenas de bilhões de dólares.

Ficou agora “mais enrolado” todo
o pacote em negociação, que inclui
três temas — redução de burocracia
aduaneira, agricultura e medidas de
desenvolvimento para países mais
pobres. O prazo para um esboço de
acordo, ontem à noite, foi superado.
Alguns países esperam que as dis-
cussões continuem em Bali, na se-
mana que vem, mesmo admitindo
que o cenário será mais complicado.

A Índia recuou e passou a não
mais aceitar uma “cláusula de paz”
que garantiria por quatro anos não
ser questionada por conceder subsí-
dios além do permitido para seus
agricultores visando a formação de

estoques para segurança alimentar.
Agora, o governo indiano quer o

direito de dar as subvenções de for-
ma permanente, o que vários expor-
tadores rejeitam, a começar pelos
EUA. Na noite de sexta-feira, quando
o recuo indiano foi publicada na in-
ternet, negociadores em Genebra
reagiram com espanto e decepção.

Nesse cenário, diversos países re-
servam o direito de aderir ou não a
um eventual acordo condicionando
suas posições ao equilibrio de um
pacote com os três temas. “É tudo
política interna. O governo indiano
quer aparecer como herói, vai ter
eleições. Porque na verdade a Índia
vai é perder com a nova posição”,
afirmou ontem à noite ao Va l o r um
importante negociador. Se persistir
a posição da Índia e o acordo fracas-
sar, o país tampouco poderá levar
adiante seu programa de US$ 20 bi-
lhões por ano para formação de es-
toque sem ser questionado na OMC.

Questionado pela reportagem, o
embaixador indiano Jayant Dasgup-
ta não quis confirmar a nova postura

do país. “Não sei, haverá reunião do
governo na segunda-feira”. Mas ne-
gociadores de alto nível dão como
certo o recuo. Alguns insistem que o
prazo para concluir a negociação é 6
de dezembro, em Bali. Até lá, ainda
haverá espaço para muita barganha.

Também persistem dificuldades
sobre facilitação de comércio, com
70 colchetes no texto, que signifi-
cam divergências. Persiste o proble-
ma sobre prazos e condições de im-
plementação para que países em
desenvolvimento melhorem suas
práticas alfandegárias — os EUA são
duros sobre eventuais ajudas a paí-
ses mais pobres nesse sentido. Além
disso, Cuba pede o fim do embargo
imposto pelos EUA. Já a Turquia
quer derrubar a limitação do nú-
mero de caminhões do país autori-
zados a entrar na União Europeia.

Certo mesmo é que Roberto Aze-
vêdo, diretor-geral da OMC, em me-
nos de três meses no cargo deu novo
ritmo e ânimo à entidade, como não
se via há anos. As negociações pros-
seguiram de manhã, tarde e noite
também no sábado e no domingo.

Para tentar convencer os países,
Azevêdo tem destacado dois resulta-
dos imediatos de um pacote de Bali.
Primeiro, ganhos econômicos de de-
zenas de bilhões de dólares. Estima-
tivas sobre facilitação de comércio
variam entre US$ 500 bilhões e US$ 1
trilhão em negócios adicionais ou
redução de custos. Mas como o pa-
cote de medidas está cada vez mais
“a g u a d o”, para permitir um consen-
so, se resultar em um ganho de 10%
— algo entre US$ 50 bilhões e 100 bi-
lhões — já seria significativo.

Segundo, um pacote de Bali pavi-

menta o terreno para uma liberali-
zação comercial mais profunda em
seguida nas negociações da OMC.
Num cenário de baixo crescimento
economico global e mercados ner-
vosos, uma injeção de estimulo vin-
do do comércio será importante.

Azevêdo tem insistido que está
em jogo o futuro da OMC e do sis-
tema global de comércio. Mais
países buscam opções fora da
OMC. Nas Américas, Asia e Euro-
pa, os governos buscam acordos
bilaterais ou regionais. Foram no-
tificados quase 600 acordos desse
tipo já concluídos ou em negocia-
ção. O fato é que nada na mesa de
negociações exige realmente de
nenhum dos 159 países sacrifícios
de seus interesses nacionais cen-
trais, dizem negociadores. E, ain-
da assim, o impasse continua.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A9.




