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URV complica a vida de muita gente
Adoção da URV implica em mudanças na área de finanças e contabilidade, e requer trabalho conjunto de diversos setores

Jorge Pâssa

Plano Cruzado, Cruzado II, Plano Verão,
Plano Bresser, Plano Coilor, Plano FHC. Fo-
ram tantos os planos econômicos na última
década, sem falar nas políticas de menor im-
pacto, como a do "arroz com feijão", que as
pessoas até perderam a conta. E, em meio a
tantas medidas, que tiveram sempre o intuito de
derrubar, aos poucos ou "com um tiro só", o
dragão da inflação, assistimos a uma verdadei-
ra dança de moedas: Cruzeiro, Cruzeiro Novo,
Cruzado, Cruzado Novo, novamente Cruzeiro,
mais uma vez Cruzeiro Novo, Cruzeiro (de
novo!), Cruzeiro Real e, a próxima atração, o
Real.

Mas, se essa instabilidadejá traz dificulda-
des para todos, como será, então, que isso afeta
a vida de quem tem que lidar diariamente com
cifras, orçamentos, livros fiscais, faturas e pa-
gamentos? "E sempre um grande transtorno,
uma confusão geral na rotina das empresas e
instituições", diz Antoninho Rodrigues Goulart,
secretário de Administração Financeira da
Assembléia.

Agora, ele e muita gente mais, na Casa,
estão às voltas com a adoção da Unidade Real

de Valor, a URV, enquanto o Real não chega.
"A URV implica em mudanças profundas no
dia-a-dia de qualquer empresa. A adaptação
a esse novo padrão exige um esforço muito
grande e só pode ser bem-sucedida se houver
um trabalho conjunto entre as diversas áreas,
como Finanças, Pessoal, Patrimônio,
Informática e Procuradoria", avalia.

Segundo Antoninho, existem duas gran-
des dificuldades que precisam ser superadas
na adoção da URV. A primeira .é transformar
os pagamentos em URV com o orçamento
permanecendo em Cruzeiro Real. "É admi-
nistrativamente impossível conviver com
duas referências de valor", acentua. A outra
é a diferença de entendimentos sobre o con-
teúdo da Medida Provisória que instituiu a
URV.

Para isso, o setor de Finanças tem conta-
do com a ajuda da procuradora-geral da
Casa, Sueli Barbosa de Abreu, que estudou
a fundo a MP e analisa, criteriosamente,
cada regra contratual. E como a Assembléia
tem centenas de fornecedores, cada um fa-
zendo uso de um indexador diferente, não é
dificil imaginar o trabalho que as negocia-
ções têm dado para os técnicos da Casa.

"Muitas empresas entendem que devem fatu-
rar em URV, mesmo nos contratos antigos,
com o que não concordamos", declara o secre-
tário.

Até o início de abril, o Sistema de
Informática da Assembléia estava trabalhan-
do apenas com cruzeiros reais, e não havia,
ainda nenhuma definição sobre como se daria
o trabalho com a adoção da URV."São mu-
danças profundas no sistema de cálculo e
registro de valores. Isso demanda tempo e um
esforço considerável", afirma o gerente-geral
de Sistemas e Informática, Luiz Valadares de
Abreu.

Valadares:
mudanças na
Informática
devem
aguardar a
nova moeda

Dificuldades
na folha de
pagamentos

Um exemplo da confusão gerada pela
implantação da URV é o pagamento de salá-
rios e vencimentos. A Medida Provisória
manda que os contracheques sejam emitidos
em URV. Mas o valor da folha, em cruzeiros
reais, é um, na data do cálculo pela empresa,
e outro, quando o empregado saca. "Quando
a empresa manda o dinheiro para o banco, em
cruzeiros reais, para quitar uma folha de paga-
mentos, qual a base de conversão do valor cm
URV para cruzeiros reais?", indaga Valadares.

Há três datas distintas, que implicam em
valores diferentes, e as pessoas ficam sem
saber qual deve ser o critério: se o valor da
URV do dia em que a folha foi calculada; se do
dia em que a empresa repassou o dinheiro para
o banco; ou se do dia em que o dinheiro foi
sacado ou caiu na conta do empregado. "Isso
trouxe muitas dúvidas, mas a MP fala que a
folha tem que ser convertida em URV três dias
antes do pagamento; e a diferença, deve ser
paga no mês seguinte", esclarece a

procuradora.
"Sei que nas

empresas priva-
das, que já tive-
ram que adotar a
URV em março,
a mudança causou
muitos problemas
em nível de siste-
ma de infor-
mática", conta
Valadares.

Incertezas
aumentam os
problemas

A Medida Provisória n° 434, que criou a
Unidade Real de Valor, foi editada no dia 27
de fevereiro: e reeditada um mês depois,
como MP n' 457. De acordo com ela, o prazo
para a emissão do Real é de 360 dias, a contar
de 28 de fevereiro. Mas há um consenso de
que a nova moeda deverá entrar em vigor
muito antes disso. A maioria dos economis-
tas apostam no início de junho como data
mais provável para o Brasil "cair na Real".

Esta transitoriedade da URV e a incerte-
za sobre a duração da atual fase do Plano
FHC são um complicador a mais. "Como a
nova moeda sairá em breve, não compensa
investir em mudanças que são complexas e
caras, sobretudo nos sistemas de
informática", observa Valadares.

As queixas contra pontos da MP consi-
derados "imprecisos' são muitas. Um deles.

AL discute
nova política

salarial
Já está tramitando na Assembléia

Legislativa o projeto de lei, de autoria do
governador do Estado, estabelecendo as
regras para a conversão do salário dos
servidores públicos em Unidade Real de
Valor (URV).

que tem causado muita dor de cabeça, é a
determinação de que as notas fiscais sejam
emitidas em Cruzeiro Real, mas as faturas
sejam feitas em
URV. "Isto gera
uma dificuldade
muito grande. A
expectativa é de
que, em breve, o
Executivo regu-
lamente a maté-
ria, pois não há
como continuar
do jeito como
está", analisa
Sueli Barbosa.	 .

Como se não
bastassem as di-
íiculdadcs colo-
cadas pela MP. a Receita Federal resolveu
"dar uma mãozinha" e mudou, retroat ivamcn-
te. os critérios para cálculo do Imposto de
Renda, que tem como parâmetro a Unidade
Fiscal de Referência (Uíir) () pagamento de
março saiu com base nas regras antigas, mas
o de abril já deverá ser feito segundo as novas
normas", diz Valadares.

A proposta do governo é a de fazer a
conversão pela U RV de 1 'de abril, dividin-
do-se o valor nominal, vigente cm cada um
dos quatro meses imediatamente anteriores
à conversão, pelo valor em cruzeiros reais
do equivalente em URV do último dia do
mês de competência. Extraindo-se a média
aritmética dos valores resultantes desta
operação, o servidor encontrará o valor do
seu salário em iRV.

A Comissão Especial formada para
debater essa questão e presidida pelo depu-
tado Dilzon MeIo (PTB).


