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Barbosa admite que incentivo à indústria afetará arrecadação 
 

SÃO PAULO - O secretário-executivo do Ministério da 

Fazenda, Nelson Barbosa, disse ontem que a desoneração 

da folha de pagamento é uma medida importante para 

aumentar a competitividade da indústria. Ele citou as 

empresas exportadoras, que deixam de pagar a 

contribuição sobre a folha e não serão oneradas com a 

alíquota sobre o faturamento referente a vendas externas. 

"Ela funciona como se estivesse dando um incentivo ao 

exportador. Incentiva quem mais exportar e quem mais 

empregar", disse. 

O secretário lembrou que, se houver queda na 

arrecadação da Previdência, a diferença será compensada 

pelo Tesouro Nacional. Falou, no entanto, que a tendência é 

de que o faturamento cresça mais do que a folha no futuro, 

com o aumento da produtividade das empresas. "A 

contribuição é sobre o faturamento, uma base que tende a 

crescer igual ou mais do que a folha de pagamento", disse ele 

durante sua participação de audiência pública na Comissão 

Mista do Senado, sobre as medidas provisórias do Plano 

Brasil Maior. 

Barbosa disse ainda que o novo aporte de recursos, no 

valor de R$ 45 bilhões, para o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) terá efeito 

positivo sobre a economia e as finanças públicas. O aporte é 

inferior aos anteriores. Segundo o secretário, esses 

empréstimos vão contribuir para aumentar a margem de lucro 

do banco, que pagará mais dividendos ao Tesouro. 

Os recursos permitirão a realização de investimento 

que não aconteceriam de outra forma e que vão gerar 

emprego, renda e arrecadação. "Tem efeito positivo sobre a 

economia e as finanças públicas", disse. O secretário destacou 

ainda, dentro das medidas do Plano Brasil Maior, a criação 

de uma estrutura única para gerir os fundos públicos de 

investimento. 

FGTS 

Ainda ontem, por meio de nota, o Fundo de Governo e 

Loterias da Caixa informou que brasileiros que moram na 

Europa poderão solicitar o saque de recursos do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Trabalhadores que 

moram nos Estados Unidos e no Japão já contam com esse 

serviço e, desde 2010, mais de 2 mil trabalhadores 

conseguiram sacar R$ 12 milhões. 

Na Europa, os primeiros postos que receberão os 

pedidos de saque do FGTS são nas cidades de Bruxelas, 

Dublin, Paris, Londres e Roterdã. Toda a tramitação é feita no 

consulado brasileiro dessas cidades. "O sucesso obtido no 

Japão e nos EUA da parceria com o Ministério das Relações 

Exteriores e o apoio do Ministério do Trabalho incentivou a 

ampliação do serviço", disse o vice-presidente desses fundos, 

Fabio Cleto. 

Para conseguir o saque dos recursos, o brasileiro 

precisa ter, por exemplo, contrato de trabalho no Brasil 

rescindido sem justa causa. Liberado, o dinheiro será creditado 

em conta em qualquer banco no Brasil. 

SÃO PAULO - O secretário-executivo do Ministério da 

Fazenda, Nelson Barbosa, disse ontem que a desoneração da 

folha de pagamento é uma medida importante para 

aumentar a competitividade da indústria. Ele citou as 

empresas exportadoras, que deixam de pagar a contribuição 

sobre a folha e não serão oneradas com a alíquota sobre o 

faturamento referente a vendas externas. "Ela funciona como 

se estivesse dando um incentivo ao exportador. Incentiva quem 

mais exportar e quem mais empregar", disse. 

O secretário lembrou que, se houver queda na 

arrecadação da Previdência, a diferença será compensada 

pelo Tesouro Nacional. Falou, no entanto, que a tendência é 

de que o faturamento cresça mais do que a folha no futuro, 

com o aumento da produtividade das empresas. "A 

contribuição é sobre o faturamento, uma base que tende a 

crescer igual ou mais do que a folha de pagamento", disse ele 

durante sua participação de audiência pública na Comissão 

Mista do Senado, sobre as medidas provisórias do Plano 

Brasil Maior. 

Barbosa disse ainda que o novo aporte de recursos, no 

valor de R$ 45 bilhões, para o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) terá efeito 

positivo sobre a economia e as finanças públicas. O aporte é 

inferior aos anteriores. Segundo o secretário, esses 

empréstimos vão contribuir para aumentar a margem de lucro 

do banco, que pagará mais dividendos ao Tesouro. 
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Os recursos permitirão a realização de investimento 

que não aconteceriam de outra forma e que vão gerar 

emprego, renda e arrecadação. "Tem efeito positivo sobre a 

economia e as finanças públicas", disse. O secretário destacou 

ainda, dentro das medidas do Plano Brasil Maior, a criação 

de uma estrutura única para gerir os fundos públicos de 

investimento. 

FGTS 

Ainda ontem, por meio de nota, o Fundo de Governo e 

Loterias da Caixa informou que brasileiros que moram na 

Europa poderão solicitar o saque de recursos do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Trabalhadores que 

moram nos Estados Unidos e no Japão já contam com esse 

serviço e, desde 2010, mais de 2 mil trabalhadores 

conseguiram sacar R$ 12 milhões. 

Na Europa, os primeiros postos que receberão os 

pedidos de saque do FGTS são nas cidades de Bruxelas, 

Dublin, Paris, Londres e Roterdã. Toda a tramitação é feita no 

consulado brasileiro dessas cidades. "O sucesso obtido no 

Japão e nos EUA da parceria com o Ministério das Relações 

Exteriores e o apoio do Ministério do Trabalho incentivou a 

ampliação do serviço", disse o vice-presidente desses fundos, 

Fabio Cleto. 

Para conseguir o saque dos recursos, o brasileiro 

precisa ter, por exemplo, contrato de trabalho no Brasil 

rescindido sem justa causa. Liberado, o dinheiro será creditado 

em conta em qualquer banco no Brasil. 
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Governo reduz alíquota do ICMS para empresas da PB de venda pela web 
 

Redução de 17% para 2% é sobre o valor das 

operações interestaduais. 

Decreto assinado na terça pelo governador começa a 

valer nesta quarta. 

A partir dessa quarta-feira (9) começa a valer o 

Programa de Incentivo ao Comércio que oferece condições de 

maior competitividade e redução do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias (ICMS) para as empresas paraibanas de 

vendas pela internet. O decreto foi assinado na terça-feira (8) 

pelo governandor Ricardo Coutinho (PSB) e foi publicado na 

edição desta quarta-feira do Diário Oficial. 

Com a medida, as empresas paraibanas passam a ser 

favorecidas com a redução de alíquota de 17% para 2% 

sobre o valor das operações interestaduais. 

De acordo com Ricardo Coutinho, o programa foi 

criado diante da competitividade desvantajosa que as 

empresas paraibanas enfrentavam com as provenientes do 

Sudeste. "Queremos dar condição de o comércio da Paraíba 

vender de forma não presencial para fora do Estado. Vamos 

baixar o ICMS, desde que a empresa exista no comércio 

paraibano. As que venderem para fora do Estado terão o 

imposto reduzido para 2%. Essa é uma estratégia. Estamos 

usando a ofensiva para dar maior competitividade às nossas 

empresas, explicou. 

O decreto também define que o contribuinte que 

realizar importação de bens e mercadorias, por meio do 

Porto de Cabedelo ou cujo desembaraço aduaneiro ocorra na 

Paraíba pagará uma alíquota de apenas 4%, atualmente, ela 

é de 17%. Contudo, por força de impedimento na legislação 

em vigor, o regime especial do ICMS, com alíquota menor, não 

poderá ser aplicado à microempresa, a empresas de pequeno 

porte nem ao microempreendedor individual, que são optantes 

do Simples Nacional. 

Ainda segundo Ricardo, a empresa que desejar ter 

direito ao regime especial de ICMS na venda pela internet ao 

consumidor final de outros Estados deve ir à Secretaria de 

Estado da Receita e assinar o termo de compromisso. 

O decreto foi assinado por Ricardo Coutinho, 

juntamente com o secretário de Estado de Turismo e 

Desenvolvimento Econômico, Renato Feliciano, e o presidente 

da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campina Grande, 

Hilton Mota, em solenidade realizada na sede da Associação 

Comercial e Empresarial de Campina Grande 
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As exportações brasileiras já sentem o impacto positivo 

da alta do dólar este ano. A avaliação foi feita na terça-feira 

pela secretária de Comércio Exterior do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior (MDIC), 

Tatiana Lacerda Prazeres. O impacto positivo do dólar é 

pequeno, mas, já se faz sentir na balança comercial do país, 

afirmou a secretária, que participou de um encontro com 

exportadores no Rio de Janeiro. O dólar começou o ano 

cotado a R$ 1,73. Atualmente, a moeda americana está bem 

acima desse patamar, negociada a quase R$ 1,94. Tatiana 

lembra que uma recuperação do câmbio leva em média de 

dois a três meses para influenciar na balança comercial. 

Mesmo considerando 2012 um ano difícil por conta da crise 

internacional, ela se mostrou otimista em relação ao 

desempenho do comércio exterior em maio. Para Tatiana, a 

média diária das exportações brasileiras deve ficar acima de 

US$ 1 bilhão este mês. 

Nossa expectativa é de média diária acima de abril, 

afirmou. Além disso, reafirmou a meta do Ministério de fechar 

o ano com recorde de exportações de US$ 264 bilhões. A 

secretária citou que a média da primeira semana registrou um 

valor recorde de US$ 1,25 bilhão. O dólar, contudo, não foi o 

único item a impulsionar o resultado. O preço mais alto das 

commodities, especialmente da soja, também contribuiu. 

Protecionismo A secretária afirmou ainda que a Argentina é 

hoje o maior desafio para as exportações brasileiras. O país 

é um importante mercado para o Brasil, principalmente de 

produtos manufaturados, e não é interessante que a situação 

econômica de lá se deteriore. A Argentina responde por 

menos de 10% das vendas externas brasileiras, mas, até bem 

pouco tempo, esse porcentual ficava entre 12% e 13%. As 

vendas caíram por causa das medidas protecionistas 

adotadas pelo governo argentino para incentivar a economia 

local. 

Em períodos de crise, é comum os países adotarem 

medidas protecionistas, mas o Brasil tem sido incisivo ao 

questionar isso, afirmou. No evento, Tatiana negou que o 

governo brasileiro pretenda usar o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para incentivar 

a economia argentina. Uma das hipóteses em estudo, revelou, 

é financiar a exportação para o país ou ações para apoiar 

importadores argentinos na compra de produtos brasileiros. 

Isso poderia desbloquear nossas exportações para lá. 
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Empresário e presidente da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) 

A redução estrutural das taxas de juros no Brasil é 

tarefa complexa. Para que os resultados sejam consistentes, 

o esforço deve envolver não apenas governo e bancos. 

Toda a sociedade precisa abraçar, com urgência, uma 

agenda de ações em favor da diminuição dos custos de 

capital para incentivar o crescimento econômico. 

Ao cortar os juros básicos (Selic) de 12,5% para 9% 

desde agosto de 2011, o Banco Central (BC) deu início a um 

ciclo de queda dos encargos financeiros. Os bancos públicos 

diminuíram as taxas finais em algumas linhas de financiamento, 

no que foram seguidos pelos privados. 

Tudo isso é benéfico. Mas não pode se restringir a 

movimento efêmero e de efeitos limitados. O Brasil precisa se 

engajar numa discussão profunda sobre os motivos de o 

capital ser tão caro no país. Identificados os problemas, 

devemos atacá-los de forma eficiente. O país não suporta 

mais juros tão altos, que encarecem o crédito e sufocam a 

economia. Eles emperram o consumo, principalmente de bens 

duráveis, dificultam os investimentos produtivos e minam a 

competitividade dos nossos produtos. 

No Brasil, os juros reais são de 3,4%, o segundo maior 

nível do planeta - 2014 em 40 países de destaque no mundo, 

eles ficam numa média de -0,7%. Como reflexo, aqui, a taxa 

cobrada de empresas com ótima classificação de risco é de 

14,6% ao ano. Esse indicador é de 4,25% na Austrália, de 

3,25% nos Estados Unidos e de 1% na Zona do Euro. Segundo 

números levantados pelo BC, as empresas brasileiras pagam 

25,2%, em média, nas linhas de capital de giro, 56,6% no 

desconto de promissórias e 107,2% na conta garantida 

%u2014 uma espécie de linha direta para suprir eventuais 

necessidades de curto prazo. Para os trabalhadores, a taxa 

no crédito pessoal é de 48,8%, atingindo 185% no cheque 

especial. 

Além da Selic, o responsável por esses números 

totalmente fora dos padrões mundiais é o spread bancário 

%u2014 diferença entre o custo de captação dos bancos e a 

taxa cobrada do tomador de empréstimos. Num crescimento 

mais ou menos contínuo, o spread geral passou de uma média 

de 23,5 pontos percentuais em dezembro de 2010 para 28,0 

em março deste ano. No financiamento às empresas, ele se 

mantém em alta desde o início da crise, em 2008. Em 

dezembro de 2007, era de 11,9 pontos e alcançou 18,4 em 

março. No mês, os bancos captaram a 9,3% e emprestaram às 

companhias a 27,7%. Para os trabalhadores, a captação 

também saiu a 9,3% e os empréstimos, a 44,4%, com spread 

de 35,1 pontos. 

Precisamos atacar as causas do fenômeno em todas as 

frentes, criando condições para a redução dos juros e o 

aumento do crédito %u2014 hoje, o estoque é de R$ 2,07 

trilhões, o equivalente a 49,3% do Produto Interno Bruto (PIB), 

medida bastante inferior à dos nossos principais concorrentes. 

O volume de crédito corresponde a 100,8% do PIB na Coreia 

do Sul, 130% na China e 200,7% nos Estados Unidos. 

Na semana passada, o governo tomou a decisão de 

alterar a forma de remuneração da poupança para permitir a 

continuidade da trajetória de queda dos juros. Definiu os 

rendimentos em 70% da Selic mais a variação da TR quando 

a taxa básica for igual ou menor a 8,5%. A medida afastou 

uma limitação para novas reduções dos encargos financeiros, 

que devem ocorrer, incentivando consumo e investimentos. 

Mas ainda é preciso desonerar o custo do capital, 

reduzindo impostos na intermediação financeira. Essa 

diminuição dos tributos geraria um aumento no crédito, num 

efeito semelhante ao estímulo ao consumo após o corte de IPI 

em eletrodomésticos e automóveis. Além disso, o setor público 

deve tomar medidas para estimular a competição bancária, 

como a regulamentação do cadastro positivo. A recuperação 

de crédito também deve ser facilitada. O depósito 

compulsório precisa ser reduzido, liberando recursos para 

empréstimos %u2014 hoje, ele imobiliza R$ 408 bilhões nos 

cofres do BC. 

Os bancos podem trabalhar na redução dos custos 

administrativos e na criação de produtos diferenciados para 

quem oferece pouco risco. Educação financeira é essencial. 

Empresas e trabalhadores devem conhecer a fundo a estrutura 

de encargos em suas operações bancárias, buscar melhores 

condições no mercado e evitar o superendividamento, que 

pode levar à inadimplência. 
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Só com esse esforço comum será possível reduzir os 

juros de forma estrutural. Assim, o Brasil dará saltos maiores 

na rota do crescimento sustentado. Terá mais investimentos, 

empregos, qualidade de vida e inclusão social. Nossas 

empresas serão mais competitivas e nosso mercado 

consumidor, mais forte. Está na hora de o país declarar uma 

guerra sem trégua aos juros altos. 
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Brasília. O secretário-executivo do Ministério da 

Fazenda, Nelson Barbosa, disse ontem que a desoneração 

da folha de pagamento é uma medida importante para 

aumentar a competitividade da indústria. Ele citou as 

empresas exportadoras, que deixam de pagar a 

contribuição sobre a folha e não serão oneradas com a 

alíquota sobre o faturamento referente a vendas externas. 

"Ela funciona como se estivesse dando um incentivo ao 

exportador. Incentiva quem mais exportar e quem mais 

empregar", disse. 

O secretário lembrou que, se houver queda na 

arrecadação da Previdência, a diferença será compensada 

pelo Tesouro Nacional. Falou, no entanto, que a tendência é 

que o faturamento cresça mais do que a folha no futuro, com o 

aumento da produtividade das empresas. "A contribuição é 

sobre o faturamento, uma base que tende a crescer igual ou 

mais do que a folha de pagamento", disse ele durante sua 

participação de audiência pública na Comissão Mista do 

Senado, sobre as medidas provisórias do Plano Brasil Maior. 

Aportes 

Barbosa disse ainda que o novo aporte de recursos, no 

valor de R$ 45 bilhões, para o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) terá efeito 

positivo sobre a economia e as finanças públicas. O aporte é 

inferior aos anteriores. 

Segundo o secretário, esses empréstimos vão contribuir 

para aumentar a margem de lucro do banco, que pagará 

mais dividendos ao Tesouro. 

"Os recursos permitirão a realização de investimento 

que não aconteceriam de outra forma e que vão gerar 

emprego, renda e arrecadação. "Tem efeito positivo sobre a 

economia e as finanças públicas", disse. 

O secretário destacou ainda, dentro das medidas do 

Plano Brasil Maior, a criação de uma estrutura única para 

gerir os fundos públicos de investimento. 
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Redução contínua dos juros pode desafogar o BNDES 
 

Redução contínua dos juros pode "desafogar"o 

BNDES 

Simone Cavalcanti, de Brasília 

Expectativa do Governo Federal é que bancos 

privados se interessem também em financiar projetos de longo 

prazo, em especial os de infraestrutura, que hoje são 

bancados quase que exclusivamente pelo banco estatal 

O governo confia que a redução continuada e 

persistente das taxas de juros inevitavelmente vai levar os 

bancos privados a conceder empréstimos de longo prazo, 

aliviando o peso que recai hoje quase exclusivamente sobre o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). "O oxigênio deles está sendo tirado com todos os 

instrumentos que aí estão, principalmente com a competição 

com o Banco do Brasil e com a Caixa no mercado de varejo", 

disse ao Brasil ECONÔMICO o ministro do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, Fernando PIMentel. "A gente 

está apertando e a presidente (Dilma Rousseff) está 

orientando nessa direção." Atualmente, o banco de fomento 

estatal concede cerca de R$ 140 bilhões anuais em linhas de 

crédito para investimento nas áreas de infraestrutura, 

inovação e também capital de giro paramédias e pequenas 

empresas. 

Faz parte de um plano estratégico do governo para 

elevar a taxa de investimento do país dos atuais 19% para 

24% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2014. Ao mesmo 

tempo em que dá condições para sustentar um crescimento 

mais alto, ajuda a elevar a competitividade da economia 

brasileira. Aliás, a ideia de criar uma aduana independente 

da Receita Federal revelada ontem por PIMentel a este jornal 

vai na mesma direção (leia mais ao lado). 

Segundo o ministro, a avaliação do governo é a de que 

não é necessário expandir mais as operações do banco 

estatal justamente porque está sendo criada uma nova 

condição para direcionar o setor privado a esse tipo de 

concessão às empresas. A resistência, de acordo com a 

avaliação da equipe econômica, é que o retorno é lento, 

diferentemente do que ocorre no varejo. 

Para Pimentel, o financiamento de projetos de 

infraestrutura é enorme, pouco explorado e de baixo risco. 

"Não há risco em financiar uma concessão pública, pois a 

garantia é a própria receita da concessão. É tão baixo que 

oBNDES apresenta lucro todo ano e enche as burras do 

Tesouro Nacional de dividendos." Sob análise Atualmente, a 

necessidade contínua do BNDES em pegar empréstimos com o 

Tesouro Nacional - deve chegar a R$ 300 bilhões entre 2009 

e o fim deste ano - é um dos questionamentos mais frequentes 

tanto entre os membros do Parlamento quanto de analistas de 

mercado. 

Plano do governo é levar taxa de investimentos dos 

atuais 19 % para 24 % do PIB até 2014 

Deputados e senadores discutiram ontem em audiência 

pública a Medida Provisória nº 564, que autoriza o Tesouro a 

repassar R$ 45 bilhões ao BNDES. 

Eles já apresentaram várias emendas proibindo a 

operação. 

AMP também traz outros benefícios tributários e 

incentivos que fazem parte da segunda fase do Plano Brasil 

Maior, de estímulo à economia. 

O deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP), presidente 

Frente parlamentar da infraestrutura da Câmara, criticou o 

novo aporte e disse que, se esses recursos (R$ 300 bilhões) 

fossem usados para reduzir a carga tributária os efeitos sobre 

a economia seriam imediatos e efetivos. 

"É preciso parar em algum momento", disse. 

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, 

Nelson Barbosa, concorda com a observação e afirma que a 

política do governo é fazer aportes decrescentes. 

"Nosso objetivo não é continuar essa escalada", disse. 

"O próprio mercado deve fazer seu papel e, eventualmente, o 

BNDES pode captar recursos com seus próprios instrumentos." 

Barbosa ressaltou que já há regras e incentivos tributários 

para lançamento de debêntures com o objetivo de obter 

recursos de longo prazo-e que poderão financiar esse tipo de 

projeto - e que, com o desenvolvimento desse mercado, o 

BNDES será aliviado 
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1 - Apesar das reivindicações de parlamentares, o 

governo não pretende aceitar a inclusão de novos setores na 

desoneração da folha de pagamento neste ano, segundo 

Nelson Barbosa, secretário-executivo do Ministério da 

Fazenda. 

Durante audiência pública no Senado, ele alegounão 

haver espaço fiscal para ampliar as desonerações instituídas 

no pacote de ajuda à indústria lançado no início de abril. 

"Incluímos (na desoneração)onúmero desetores que o 

governo pode suportar neste anos em com prometer as contas 

públicas", disse o secretário. 

2 - Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea) aponta medidas e estratégias queo Brasil precisa 

tomar para que seus investimentos resultemem 

desenvolvimento. 

O estudo avaliaque é necessário buscar "orientar a 

utilização de recursos para grupos da sociedade e setores 

econômicos que têm maior poder multiplicador da riqueza e 

do bem-estar". 

Sugere, ainda,que o país fique atento para as 

oportunidades quese abrem na economia mundiale 

asmudanças de envergadura que já se delineiamna Ásia 
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Nova aduana vai reduzir burocracia do comércio 
 

Representantes dos setores ligados à negociação 

internacional consideram a medida positiva e avaliam que 

ela pode reduzir os custos das tarifas das transações 

comerciais 

A intenção do governo em criar uma aduana para 

aprimorar o sistema da verificação de importações anunciada 

na segunda- feira (7) ao jornal Brasil ECONÔMICO pelo 

ministro Fernando Pimentel(Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior) agradou os especialistas do setor. 

Há mais de 10 anos, a Associação de Comércio 

Exterior do Brasil (AEB) havia pedido ao governo a criação 

de um órgão semelhante por meio da Lei Única de Comércio 

Exterior, que está parada no Congresso. 

Ainda não há detalhes de como a aduana irá funcionar, 

mas ela pode seguir o modelo usado pelos departamentos 

que já existem nos Estados Unidos e na França. 

As agências alfandegárias dos Estados Unidos são uma 

das principais fontes de recursos do governo. O U.S. Customs 

Service (serviço alfandegário, na sigla em inglês) recolhe mais 

dinheiro do que qualquer outro departamento do governo, 

com exceção da receita federal americana. Na França, a 

aduana ajudou a desburocratizar as relações comerciais. 

"Queremos que esse novo departamento seja capaz de 

reduzir a burocracia e permitir a criação de políticas que 

permitam a diminuição das tarifas comerciais", diz José 

Augusto de Castro, vice-presidente da AEB. Ainda não há 

prazo para que o órgão entre em funcionamento. "Deve 

demorar porque deve haver uma briga entre os 

departamentos. A Receita Federal não vai querer perder 

poder e nem dinheiro", diz Castro. Hoje, as importações são 

centralizadas em um único órgão, que é a Receita Federal. 

Burocracia 

A burocracia é a uma das maiores preocupações de 

importadores e exportadores. "Criar mais um órgão pode 

trazer mais entraves para o setor. É preciso primeiro 

aprimorar o que já existe e capacitar os profissionais que 

trabalham no governo", diz Ennio Crispino, presidente da 

Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e 

Equipamentos Industriais (Abimei). 

A discussão para unificar as diferentes legislações que 

englobam as vendas externas e compras de produtos 

estrangeiros é antiga. A legislação atual foi criada na década 

de 40. De lá para cá, muito coisa mudou e o país ganhou mais 

espaço no mercado externo. 

Na década de 90, a participação do Brasil no 

comércio internacional era de 0,90%. No ano passado, ficou 

em 1,44%. Apesar dessa elevação, o resultado ainda é baixo. 

"Não foram as políticas de comércio exterior que 

ampliaram a participação do país no comércio mundial, mas 

sim, uma melhora do cenário mundial", diz Castro. A 

esperança dos empresários é que com a criação de uma 

aduana haja a desburocratização do setor e a melhora das 

relações comerciais do país com o resto do mundo. 

Ainda não há detalhes de como funcionará, mas 

poderá seguir o modelo usado pelos EUA e França 
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CAS TEM PAUTA COM 54 PROJETOS QUE SOMAM US$ 360.9 MILHÕES 
 

Uma pauta diversificada que inclui projetos nas áreas 

da Saúde, Energia, Logística, Informática e Motocicletas será 

apreciada pelo Conselho de Administração da SUFRAMA 

(CAS), na 256ª reunião que acontece nesta quarta-feira, 09, 

na sede da autarquia, às 13h. São 54 projetos industriais e de 

serviços (22 de implantação e 32 de ampliação, atualização e 

diversificação) que somam investimentos totais (incluindo 

capital de giro) de US$ 360.5 milhões. A previsão é a 

abertura de 1.180 novas vagas de empregos nos próximos 

três anos. 

“Esta pauta está bem diversificada o que comprova 

que os incentivos fiscais do modelo Zona Franca de Manaus 

são adequados para uma boa quantidade de segmentos de 

produção. Ao mesmo tempo, o setor de Duas Rodas que 

sempre apresenta projetos no Conselho, traz mais uma vez 

novos investimentos que fortalecem a já bem adensada cadeia 

produtiva de motocicletas”, destaca o Superintendente da 

Zona Franca, Thomaz Nogueira. 

Entre os projetos de implantação os destaques são: o 

projeto da Sense Bike para bicicletas elétricas com 

investimento total de US$ 6.3 milhões; CMC da Amazônia 

para produção de armação para óculos, óculos de sol 

(sinalizando uma retomada do polo ótico que já foi expressivo 

no PIM) e relógios de pulso com US$ 15 milhões de 

investimento total; Gel Net para tablets com de US$ 2 

milhões; e DF da Amazônia para produção de motor à 

explosão, trazendo para o PIM mais um componente que 

adensa a cadeia produtiva do setor de Duas Rodas. O 

investimento total é de US$ 15.5 milhões.   

Diversificação 

Da pauta de ampliação, atualização e diversificação 

destacam-se: a Amazonpostes indústria de artefatos de 

concreto que tem projeto com investimento total de US$ 3.3 

milhões para produzir postes de energia de fibra de vidro 

com poliéster; a Dafra, que também tem projeto com 

investimento de US$ 16.4 milhões para produzir motocicleta 

acima de 450 cm e bicicleta elétrica; e a Dixtal Biomédica 

que prevê investimento total de US$ 3.8 milhões para 

produzir máquina de anestesia. A Carboquímica submete 

projeto de US$ 10.4 milhões para produzir  estrutura flutuante 

(balsa para transporte). 

A Masa da Amazônia tem outro projeto de telejogos 

com investimentos totais de US$ 49.3 milhões e a Bramont 

quer trazer mais uma linha de veículos utilitários (jipe) e 

transporte de mercadorias para o PIM, com investimentos de 

US$ 68.8 milhões. 
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PEC da Música tem parecer favorável e recursos de senadores do AM são recusados 
 

Relator da matéria, o senador cearense anunciou que 

o parecer dele, favorável à PEC da Música, vai à votação na 

sessão de hoje da CCJ, sendo o primeiro item da pauta 

Senadores do Amazonas tem recursos rejeitados no 

caso da PEC da música  

Os senadores do Amazonas bem que tentaram 

suspender a audiência pública, adiar os debates e até 

propuseram a criação de um grupo de trabalho para discutir 

melhor o conteúdo da PEC da Música, a Proposta de Emenda 

Constitucional nº 123/11 que dá imunidade tributária aos 

fonogramas e videogramas de artistas e autores brasileiros. 

Mas, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), 

senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), rejeitou todos os recursos 

dos senadores Eduardo Braga (PMDB-AM) e Vanessa 

Grazziotin (PCdoB-AM). 

Relator da matéria, o senador cearense anunciou que o 

parecer dele, favorável à PEC da Música, vai à votação na 

sessão de hoje da CCJ, sendo o primeiro item da pauta. 

“A minha obrigação é preservar a cultura brasileira e 

já deixei isso bem claro quando apresentei o meu relatório”, 

disse Eunicío Oliveira no final da audiência pública. 

Questionado se iria atender aos apelos de Braga e Vanessa e 

criar uma mesa de negociação entre os artistas, empresários, 

entidades de classe, Receita Federal e Parlamento para 

debater mais aprofundadamente o teor da proposta, ele disse 

que a possibilidade é remota, mas poderá mudar o relatório 

se os interessados no assunto chegarem a uma negociação. 

“Sou um democrata e não vejo nenhum problema, pois, 

aqui é a Casa do entendimento. Atendi ao pedido de 

audiência pública, forçando a barra para promover esse 

debate. Amanhã (hoje) vamos defender e aprovar a PEC da 

Música em defesa da cultura brasileira”, declarou o 

presidente da CCJ e relator da PEC 123/11. 

Para o cantor e compositor Raimundo Fagner, a PEC da 

Música é um excelente remédio porque a pirataria é um 

câncer e precisa ser combatida de todas as formas. “Se a 

gente consegue baixar o preço para que aquele público que 

quer ter o CD e DVD, mesmo com todas as mídias digitais, 

estimula o mercado e essa indústria que está tão caída. Por 

isso, é importante que a gente procure várias formas e 

aprovar essa proposta é essencial”, declarou Fagner. 

O Superintendente da Zona Franca de Manaus, 

Thomaz Nogueira, disse que a medida é ineficaz aos fins a 

que se pretende. Ela não resolve o problema da pirataria nem 

o custo da música no País, por isso, ela é ineficaz. Causará 

problemas à estrutura produtiva existente no polo de CD e 

DVD e afetará cerca de sete mil empregos. Já Associação 

Brasileira da Música Independente (ABMI), em panfleto 

distribuído na audiência pública, diz que Manaus mente com 

relação aos empregos. “As fábricas são robotizadas e oito 

pessoas rodam duas linhas produzindo até 50 mil discos por 

dia”. 

O presidente do Sindicato das Indústrias dos Meios 

Magnéticos e Fonográficos do Estado do Amazonas,  Amauri 

Carlos Blanco, diz que o debate não está completo. Seriam 

necessárias mais discussões, no entanto, admite que a CCJ e o 

plenário do Senado vão “massacrar” o polo de CD e DVD da 

Zona Franca de Manaus como ocorreu na Câmara dos 

Deputados. 

SAIBA MAIS 

Ao argumentar contrariamente à aprovação da PEC da 

Música, a senadora Vanessa Grazziotin avisou que se a 

proposta passar pelo Senado e for promulgada, o Governo 

do Amazonas vai entrar com Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) no STF, questionando entre outros 

assuntos o termo “suporte material” que consta do texto da 

PEC 123/11. Os empresários do PIM entendem que qualquer 

bem físico, como celular, mp3 e outros produtos podem ser 

considerados suporte de música e aí tudo estaria sob a 

imunidade tributária da proposta, o que seria inconstitucional. 
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Pauta do CAS tem 57 projetos com previsão de 1.214 novas vagas de emprego 
 

O Conselho de Administração da Suframa (CAS) traz 

uma pauta de projetos nas áreas de Saúde, Energia, 

Logística, Informática e Motocicletas para ser discutida na 

256ª reunião, que será nesta quarta-feira (09/05), na sede 

da autarquia, às 13h. São 57 projetos industriais e de 

serviços, que somam investimentos totais (incluindo capital 

de giro) de US$ 368.7 milhões, com previsão de 1.214 

novas vagas de empregos nos próximos três anos. 

São 23 projetos de implantação e 34 de ampliação, 

atualização e diversificação. Entre os projetos de implantação, 

os destaques são: o projeto da Sense Bike para bicicletas 

elétricas com investimento total de US$ 6,3 milhões; CMC da 

Amazônia para produção de armação para óculos, óculos de 

sol (sinalizando uma retomada do polo ótico que já foi 

expressivo no PIM) e relógios de pulso com US$ 15 milhões de 

investimento total; Gel Net para tablets com US$ 2 milhões; e 

DF da Amazônia para produção de motor à explosão, 

trazendo para o PIM mais um componente que adensa a 

cadeia produtiva do setor de Duas Rodas. O investimento total 

é de US$ 15.5 milhões. 

Diversificação 

Da pauta de ampliação, atualização e diversificação 

destacam-se: a Amazonpostes indústria de artefatos de 

concreto que tem projeto com investimento total de US$ 3.3 

milhões para produzir postes de energia de fibra de vidro 

com poliéster; a Dafra, que também tem projeto com 

investimento de US$ 16.4 milhões para produzir motocicleta 

acima de 450 cc e bicicleta elétrica; e a Dixtal Biomédica que 

prevê investimento total de US$ 3.8 milhões para produzir 

máquina de anestesia. A Carboquímica submete projeto de 

US$ 10.4 milhões para produzir  estrutura flutuante (balsa 

para transporte). 

A Masa da Amazônia tem outro projeto de telejogos 

com investimentos totais de US$ 49.3 milhões e a Bramont 

quer trazer mais uma linha de veículos utilitários (jipe) e 

transporte de mercadorias para o PIM, com investimentos de 

US$ 68.8 milhões. 

“Esta pauta está bem diversificada o que comprova 

que os incentivos fiscais do modelo Zona Franca de Manaus 

são adequados para uma boa quantidade de segmentos de 

produção”, destaca o Superintendente da Zona Franca, 

Thomaz Nogueira. 

 




