
PIB minguante
Ontem, o Banco Central anunciou no seu Relatório de

Inflação que refez suas projeções de crescimento do
PIB para este ano. Não será mais de 3,5%, como
avaliava no início do ano, mas de 2,5%.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, deve estar
aborrecido com o presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, porque esses números há meses
não se afinam com os do Ministério da Fazenda.

Quando, em março, o Banco Central avisou que
esperava um avanço do PIB neste ano de somente
3,5%, Mantega apostava todas suas fichas em alguma
coisa entre 4,5% e 5,0%. A título de explicação para
essas diferenças, afirmou que sabia projetar esses
números bem melhor do que o Banco Central.

Na semana passada, o Credit Suisse avisou seus
clientes que seus cálculos não apontavam um
crescimento em 2012 superior a 1,5%. Mantega
declarou que esse número não passava de
‘‘uma piada’’.

Há dez dias, o mercado indicava pela Pesquisa
Focus, do Banco Central, que já trabalhava com um
crescimento do PIB de 2,18%. Provavelmente, a edição
desse boletim na próxima segunda-feira acusará
projeção ainda mais baixa. Ontem, a Fiesp divulgou
suas novas projeções, entre as quais a de um aumento
do PIB de apenas 1,8%. Ou seja, estão todos bem mais
próximos da piada do Credit Suisse do que dos
números mágicos do ministro.

Mas a questão mais importante não são eventuais
diferenças nas projeções. É
examinar por que o setor
produtivo avança devagar-
quase-parando enquanto o
consumo cresce entre
5,0% e 6,0%.

Como esta Coluna já
apontou na edição de
ontem, o governo agora
tende a descarregar o
resultado insatisfatório do
PIB sobre a crise externa: o
empresário está com medo
e vai desacelerando,
argumenta o governo. Não
dá para negar esse efeito.
A perda de confiança é
trava a levar em conta.
Outro fator, também já apontado aqui, é a política
excessivamente intervencionista do governo: o
empresário não aciona seu espírito animal porque fica
esperando mais favores do governo.

Mas há um terceiro fator, mais profundo e de ação
mais duradoura. Esta crise mostrou ao industrial que,
por mais brilhante que seja, a empresa dele não é
competitiva. Se pisar no acelerador e aumentar os
investimentos, corre sério risco de perder dinheiro.

O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, vem explicando
que até mesmo a indústria mais moderna do
mundo instalada no Brasil não tem mais como competir
com o setor produtivo de outras partes do mundo
porque enfrenta custos insuportáveis do portão da
fábrica para fora.

Ontem, em palestra no Congresso Brasileiro do Aço,
realizado em São Paulo, o economista Eduardo
Giannetti da Fonseca, argumentava que o investimento
siderúrgico no Brasil não sai por menos de US$ 1,8 mil
por tonelada de capacidade. Enquanto isso, na Índia sai
por US$ 1 mil e na China, por US$ 550. Nessas
condições, quem é o maluco que vai por dinheiro na
produção de aço no Brasil?

O governo Dilma entendia que bastaria derrubar os
juros, puxar as cotações do dólar e espremer os
bancos para que baixem os juros para que o PIB
disparasse. Não é o que está acontecendo. A maior
parte dos estímulos foi concedida ao consumo: os
salários foram esticados e o crédito foi encorajado. No
entanto, o setor produtivo vai afundando nos custos -
no custo Brasil. O pessoal da Fiesp chama a isso de
desindustrialização.
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ICMS menor de
remédios dobra arrecadação

Medicamentos isentos de receita
podem voltar para fora do balcão

PR é único estado que pratica
alíquota mais baixa; ainda assim,

valor arrecadado com imposto
subiu desde 2009

manteve quase o mesmo em
2010. E o melhor, dos 146
medicamentos mais vendi-
dos em todo o País, 118 tive-
ram o preço reduzido nas far-
mácias paranaenses.

No valor final dos medica-
mentos, 33,87% corresponde
à carga tributária. Pouco mais
da metade dessa porcenta-
gem se refere somente ao
ICMS, o principal imposto que
compõe essa carga. ‘‘A arre-
cadação no Paraná aumentou
depois da redução da alíquo-

ta, ao mesmo tempo em que
os preços dos medicamentos
baixaram. No ano anterior à
adoção da alíquota de 12%, o
Estado arrecadou R$ 76 mi-
lhões com medicamentos. Já
em 2010, o valor subiu para
R$ 178 milhões’’, comenta
Nelson Mussolini, vice-pre-
sidente executivo do Sindi-
cato da Indústria de Produ-
tos Farmacêuticos de São
Paulo (Sindusfarma), enti -
dade que acaba de lançar o
livro ‘‘Redução do ICMS so-

Marian Trigueiros
Reportagem Local

Desde 2009, o Paraná
possui um imposto
mais baixo no preço

dos medicamentos com rela-
ção aos demais estados do
Brasil. Isso foi possível por-
que o Estado diminuiu sua
alíquota do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) de 18% para
12%. Ao contrário do que o
Governo Federal sempre ar-
gumentou, a arrecadação do
imposto estadual não re-
cuou. Muito pelo contrário,
dobrou depois da medida,
passando de 1,7% em 2008
para 3,3% em 2009, um au-
mento de 106% na arrecada-
ção estadual. O índice se

bre medicamentos’’, realiza-
do pelo Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributário
(IBPT).

De acordo com o estudo, a
arrecadação nacional au-
mentou acima da inflação
nos últimos anos por conta
da maior eficácia no sistema
arrecadatório. ‘‘O caso do
Paraná só comprovou o que
já acreditávamos. Hoje, te-
mos ainda um fator positivo
que são os intrumentos de
fiscalização, na qual a prática
do Sistema Público de Escri-
turação Digital e da Nota Fis-
cal Eletrônica inibiram a so-
negação.’’ O estudo, segun-
do ele, deverá dar base a um
movimento para um pedido
de redução da carga tributá-
ria incidente sobre os medi-

Nas farmácias paranaenses, 118 dos 146 medicamentos
mais vendidos no País ficaram mais baratos

camentos em todo o País e
deve ser incorporado a uma
PEC que propõe imposto ze-
ro para os medicamentos.

Com a diminuição dos im-
postos, para Mussolini, to-

dos saem ganhando, sobre-
tudo a população. ‘‘A saúde
é um direito fundamental do
cidadão, sendo que o medi-
camento é uma das princi-
pais ferramentas para o não
agravamento das doenças.
Mas, a alta carga tributária
não respeita o princípio da
seletividade’’, disse o vice-
presidente, acrescentando
que a média dos impostos
nos medicamentos em ou-
tros países é de 6,5%.

Coordenador de estudos
do IBPT e um dos autores da
pesquisa, Gilberto Luiz do
Amaral disse ainda que, en-
quanto a média de compro-
metimento no orçamento do
Brasil passou de 1,8% para
2,8%, no Paraná, aconteceu o
contrário. ‘‘Passou de 4,4%
para 3,3%. A pesquisa com-
provou, portanto, que o con-
sumo de medicamentos au-
mentou e custou menos no
bolso do paranaense. Esta é
mais uma das provas de que
a desoneração não interfere
ou diminui a arrecadação’’,
complementou.

Carolina Pimentel
Agência Brasil

Brasília - A audiência pú-
blica que debateu ontem a
volta da venda de remédios
que não exigem receita mé-
dica, ao alcance do consu-
midor, dividiu opiniões da
indústria de medicamentos
e farmacêuticos. Desde
2010, farmácias e drogarias
são obrigadas a vender me-
dicamentos isentos de pres-
cr ição médica somente
atrás do balcão. Com isso,
os remédios deixaram de fi-
car expostos em gôndolas e
prateleiras de livre acesso
ao consumidor.

Agora, a Agência Nacio-
nal de Vigi lância Sanitár ia
(Anvisa) coloca em discus-
são o fim da obrigatorieda-
de, depois de um estudo
mostrar que a venda atrás
do balcão reduz o poder de
escolha do cliente na hora
de comprar esses medica-
mentos, entre eles, antigri-
pais e analgésicos.

Os farmacêuticos defen-
dem a manutenção da re-
gra. Para os profissionais, o
acesso livre a remédios au-
menta o risco de automedi-
cação e de intoxicações,
pois a maioria das pessoas
desconhece os efeitos cola-
terais à saúde e reações ad-
versas causadas pelos me-
dicamentos isentos de pres-
crição médica.

‘ ‘É um retrocesso. Não
pode vender no supermer-
cado, mas pode vender na
farmácia sem orientação?’’,
perguntou em tom de quei-
xa o presidente do Conse-
lho Federal de Farmácia

(CFF), Walter Jorge João,
ao relembrar veto da presi-
denta Dilma Rousseff ao co-
mércio de remédios nas
prateleiras dos supermerca-
dos.

Na avaliação dos fabri-
cantes de remédios, o brasi-
leiro é informado o bastante
para comprar medicamento
sem a ajuda do balconista
ou farmacêutico. Na maioria
dos casos, o cl iente teve
orientação profissional an-

tes de levar o produto para
casa, alegou Aurélio Saez,
representante da Associa-
ção Brasileira da Indústria
de Medicamentos Isentos
de Prescrição (Abimip). ‘‘Em
90% das compras de medi-
camentos isentos de pres-
crição médica nas farmá-
cias, o consumidor já sabe o
que levar porque já tinha ido
à drogaria antes. Ele (consu-
midor) consegue ter autono-
mia para comprar’’, disse.

Técnicos da Anvisa argu-
mentam que a influência do
balconista e do atendente
na decisão do consumidor
dobrou após a norma entrar
em vigor. A venda de remé-
dios livres de receita indica-
dos por um funcionário da
drogaria passou de 4,6%,
em 2007, para 9,3%, em
2010, conforme estudo da
consultor ia privada IMS
Health, que avalia o merca-
do farmacêutico.
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