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A exclusão do Brasil do siste-
ma geral de preferências da União
Europeia (UE), a partir de janeiro
do próximo ano, irá aumentar em
3,66% a tributação das exportações
do agronegócio brasileiro. Um es-
tudo feito pela Secretaria de Rela-
ções Internacionais do Agronegó-
cio (SRI), do Ministério da Agri-
cultura, com base em dados conso-
lidados de 2011, mostra que o total
das exportações brasileiras para o
bloco europeu sofrerá impacto de
5,10% no valor das transações a
partir do fim da renúncia fiscal. No
caso do setor industrial, o benefício
fiscal que acaba no próximo ano é
estimado em 5,44%. O Brasil está
entre os 67 países que deixarão de

contar com a redução da tarifa do
imposto de importação concedido
pela UE para países em desenvol-
vimento e menos desenvolvidos.

Os novos critérios anuncia-
dos em outubro do ano passado ex-
cluem países em desenvolvimento
com renda per capita alta ou média
alta, entre os quais Argentina, Uru-
guai, Venezuela e Rússia. O balan-
ço feito pelos técnicos da SRI
aponta que as exportações totais
brasileiras que serão afetadas so-
mam US$ 4,96 bilhões, que passa-
rão a sofrer uma tributação adicio-
nal de US$ 253 milhões. No caso
do agronegócio, as exportações dos
produtos que serão afetados so-
mam US$ 942 milhões, com tribu-
tação adicional de US$ 34 milhões.

Os técnicos da SRI observam
que o montante de imposto a ser

pago a mais pelos exportadores do
agronegócio brasileiro pode pare-
cer pouco, mas alertam para o peso
da tributação adicional em alguns
segmentos, como couros e peles,
que exportaram US$ 428 milhões
para o mercado europeu em 2011 e
tiveram o benefício fiscal de US$
14,99 milhões (3,5%).

Outro segmento que será du-
ramente prejudicado é o de frutas,
que há dois anos exportou para o
bloco europeu US$ 201,85 milhões
e teve renúncia fiscal de US$ 8,02
milhões (3,97%). Um aspecto im-
portante é que o Brasil perderá
competitividade em relação a paí-
ses concorrentes, com acesso ao
mercado europeu por meio do sis-
tema de preferências ou de acordos
de comércio. Os técnicos citam o
segmento de couros e peles. O Bra-

sil foi principal fornecer do bloco
em 2011, com participação de 41%
no mercado, enquanto a Índia, que
foi segundo colocada, teve 17%.
Segundo os especialistas, com o
fim do benefício das preferências,
a tarifa de importação do produto
brasileiro passará de 3% para
6,5%. Já as vendas de couro da Ín-
dia e Paquistão continuarão taxa-
das em 3%.

No segmento de frutas, o im-
pacto será maior para as exporta-
ções de uvas frescas, a maior parte
originária da Região Nordeste. O
estudo mostra que 68% das vendas
externas de uvas frescas em 2011
foram para o mercado europeu. O
Brasil foi o quarto maior fornece-
dor (7%), superado pelo Chile
(31%), África do Sul (29%) e Egi-
to (8%).

Arquivo

No setor de frutas, impacto será maior para exportações de uvas

milhões
é o volume de acessos em
banda larga, fixa e móvel,
registrado em janeiro de
2013, um crescimento de
37% em relação ao mesmo
período do ano passado.

Comércio 
exterior

OCentro Internacional de
Negócios (CIN-MT) da

Federação das Indústrias no
Estado de Mato Grosso (Fiemt)
realizará, entre março e
agosto, cursos em Cuiabá,
Rondonópolis e Sinop,
direcionados a empresários,
funcionários de comércio
exterior, profissionais liberais e
consultores.

Os cursos, oferecidos em
parceria com o Banco do
Brasil, integram o Programa de

Capacitação Empresarial do
CIN-MT. O Básico de
Importação será no dia 20 de
março em Cuiabá, dia 22 de
maio em Sinop e 23 de julho
em Rondonópolis.

Em fevereiro, as exportações de carne bovina apresentaram a
maior elevação entre as proteínas, saltando de US$ 14,3 para

US$ 19,5 milhões, aumento de 29,3% em relação a fevereiro de 2012.

88,2
Telecomunicações

Balanço da Associação Brasileira de Telecomunicações
(Telebrasil) mostra que de janeiro de 2012 a janeiro deste ano,
24 milhões de novos acessos foram habilitados em todo o País.
A cobertura das redes de terceira geração (3G), que permitem
conexão em banda larga pelo celular, já chegou a 3.309
municípios. No próximo mês começa a operação da quarta
geração da telefonia celular (4G).
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