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ACISCO SYSTEMS, LÍDER MUNDIAL EM
serviços e equipamentos para
internet e redes de computado-

res, faz parte da exclusivíssima lista das
empresas mais admiradas dos Estados
Unidos, publicada pela revista Fortune.
Desde sua fundação, em 1984, ela procu-
rou associar sua imagem a uma postura
ética nos negócios. De repente, na sema-
na passada, a Cisco viu-se envolvida em
uma série bilionária de fraudes revelada
pela Polícia Federal brasileira.

As fraudes, efetuadas desde 2002 e in-
vestigadas pela Polícia Federal brasileira
durante dois anos, envolvem subfatura-
mento de importações de produtos da
Cisco, corrupção de fiscais da Receita Fe-
deral e sonegação de impostos. As opera-
ções teriam causado um prejuízo total de
R$ 1,5 bilhão aos cofres públicos, entre
os tributos não pagos e as multas corres-
pondentes, conforme dados preliminares
apurados pela Receita. De acordo com in-
formações da PF, 40 pessoas acusadas de
envolvimento nas fraudes foram presas
e indiciadas por formação de quadrilha,
corrupção e evasão fiscal, entre outros
crimes. Integram a lista o presidente da
Cisco no Brasil, Pedro Santos Riffer, de
34 anos, considerado um dos mais bri-
lhantes executivos da nova geração, e o
responsável pelas operações na América
Latina, Carlos Alberto Carnevalli.

Além disso, os escritórios da Cisco
em São Paulo e no Rio de Janeiro foram
fechados temporariamente para busca
e apreensão de computadores e outros
equipamentos que possam servir como
prova das fraudes. A PF pediu ainda a

prisão de outros cinco brasileiros resi-
dentes nos Estados Unidos. Eles são sus-
peitos de controlar empresas que inter-
mediavam as exportações para o Brasil.
"Isso causou enormes prejuízos para a
indústria brasileira de informática e pro-
dutos de telecomunicações, que já sofre
pesadamente com a concorrência desleal
do descaminho", disse o ministro da Jus-
tiça em exercício, Luiz Paulo Barreto.

O esquema das fraudes, segundo a PF,
envolveria a matriz da Cisco e a maior
distribuidora de seus produtos no país,
a Mude. Como a subsidiária brasileira
não faz vendas diretas de equipamentos

aos clientes nem mantém um depósito
próprio para estocar os produtos impor-
tados dos EUA, é por meio de grandes
atacadistas como a Mude que a Cisco
opera por aqui. A Mude teria o próprio
Carnevalli como sócio oculto. Por meio
de sua filial americana, a Mude realizaria
compras de equipamentos diretamente
da matriz com grandes descontos. Al-
guns produtos seriam repassados à em-
presa até de graça. Depois, a Mude faria
a exportação das mercadorias ao Brasil,
por meio de uma série de empresas de
fachada. Ficaria, assim, em posição van-
tajosa para disputar o mercado nacio-
nal, praticando preços ao consumidor
final até 50% mais baixos do que se tudo
fosse feito dentro da lei. Não por acaso
a Mude recebeu, por oito anos consecu-
tivos, o prêmio de melhor desempenho
entre os parceiros da Cisco em mercados
emergentes (leia o quadro).

Para a PF, a certeza de que os
preços eram subfaturados pela própria
Cisco nos EUA viria da longa investi-
gação, que envolveu também o Minis-
tério Público e a Receita Federal. Nas
investigações, teriam sido encontradas
faturas da matriz da Cisco com descon-



tos camaradas para a Mude, de até 70%.
Mas, até agora, ninguém mostrou uma
única nota fiscal emitida pela Cisco para
comprovar que os preços dos produ-
tos vendidos para a filial americana da
Mude eram realmente mais baixos que
os praticados em operações semelhan-
tes com os demais clientes da empresa.
Em nota oficial, a Cisco informou que
está empenhada em apurar os detalhes
da fraude. "Estamos tentando entender
o que exatamente aconteceu no Brasil
e avaliar como essa investigação afeta
a Cisco", diz o comunicado. "Estamos
cooperando de forma integral com as
autoridades brasileiras."

ÉPOCA teve acesso a um relatório re-
servado da investigação que revela outra
ponta das fraudes: as remessas feitas por
clientes da Mude no Brasil para empresas
localizadas em paraísos fiscais (offsho-
res), como as Ilhas Virgens britânicas, as
Bahamas e o Panamá. As offshores se-
riam ligadas aos acionistas da Mude e à
própria Cisco do Brasil. Suspeita-se que
os pagamentos feitos no exterior servi-
riam, na verdade, para reembolsar a Cis-
co pelos descontos aplicados nas vendas
para a Mude. Seriam, portanto, descontos
de fachada.



Do quadro societário de algumas
das offshores, nas quais foram parar
os depósitos dos clientes brasileiros,
constam alguns laranjas notórios de
um escritório de advocacia paname-
nho. O escritório ganhou fama ao par-
ticipar de esquemas de lavagem de di-
nheiro internacionais e que trabalhava
também para a matriz da Cisco. Entre
eles, incluem-se os nomes de alguns
envolvidos em outras investigações de
lavagem de dinheiro e evasão de divi-
sas, supostamente montadas a partir
do Panamá para esconder as fortunas
suspeitas dos familiares do ex-ditador
chileno Augusto Pinochet e do ex-pre-
sidente peruano Alberto Fujimori.

profissio-
nais que participaram das investiga-
ções parecem bem fundamentadas. Se
forem confirmadas, a matriz ficará em
situação delicada nos Estados Unidos.
Uma lei de 1977, a Foreign Corrupt
Practices Acts (FCPA), estabelece pu-
nições pesadas para atos de corrupção
praticados por empresas americanas
e por suas subsidiárias em qualquer
país. Apesar das evidências fornecidas
pelas autoridades brasileiras, parece
inacreditável que a Cisco arriscasse
sua reputação por tão pouco. Afinal,
o prejuízo gerado ao Fisco no Brasil
é equivalente a 2,5% do faturamento
global da empresa, estimado em US$
34 bilhões (R$ 61 bilhões) em 2007.

Um sinal claro de que o episódio
teve pouco impacto lá fora foi o fato
de as ações da empresa até terem subi-
do de preço nos dias que se seguiram
ao anúncio das fraudes no Brasil. Só o
americano Mark Smith, diretor-gerente
da Câmara de Comércio dos Estados
Unidos, resolveu justificar um possível
envolvimento da matriz da Cisco nas
fraudes com base no argumento de que
"o país é propício ao subfaturamento.
É verdade que a carga tributária brasi-
leira é um problema sério. Mas é um
problema igual para todos - exceto para
os que não cumprem a lei.

DECISÃO DO BANCO CENTRAL DE

interromper a trajetória de que-
da dos juros, tomada na semana

passada, deixou evidente duas questões
importantes. A primeira delas diz res-
peito à manutenção da autonomia ad-
ministrativa do BC. Dias antes da reu-
nião do Comitê de Política Monetária
(Copom), o presidente Lula afirmou
que desejava a continuidade da queda
dos juros em outubro. Em entrevista ao
jornal Folha de S.Paulo, Lula disse que,
se isso não acontecesse, o presidente do
BC, Henrique Meirelles, teria de dar ex-
plicações para a mudança de rumo. A
equipe de Meirelles não só contrariou a
opinião de Lula como votou, de forma
unânime, pela permanência do patamar
atual de juros. E Meirelles não precisou
dar explicações a ninguém.

permanência dos
juros básicos da economia em 11,25% ao
ano pelas próximas seis semanas, inter-
rompendo o ciclo de 18 cortes consecu-
tivos na taxa, o BC também demonstrou
sua preocupação com o aquecimento da
economia e seu efeito sobre os preços.

Quando muitas pessoas querem fazer
compras e as empresas não conseguem
atender a essa demanda, aparece o risco
de que as mercadorias disponíveis tenham
seus preços reajustados. Se isso acontecer,
a inflação sobe e as metas estabelecidas
pelo governo podem não ser alcançadas.

A taxa básica anual de juro no Brasil,
embora tenha caído de 26,50%, em fe-
vereiro de 2003, para os atuais 11,25%,
ainda não é comparável à de economias
maduras. Nos Estados Unidos, o Federal
Reserve (Fed), o banco central america-
no, mantém a taxa em 4,75% ao ano. As
nações emergentes também desfrutam
de juros menores. Na índia, as taxas bá-
sicas anuais permanecem na faixa de
6%, o mesmo patamar da China. Para
ser mais competitivo, o Brasil ainda tem
um longo caminho pela frente.
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