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Governo sanciona Orçamento
deste ano antes do prazo final
brasília // O governo sancio-
nará hoje, 30 dias antes do
prazo final, o Orçamento
2007. A expectativa é de que
o corte no Orçamento fique
entre R$ 15 bilhões e R$ 20
bilhões. A medida é consi-
derada necessária porque o
governo quer combinar
mais investimentos públicos
com desonerações fiscais,
uma pressão maior de gas-
tos gerada pelos reajustes
salariais do funcionalismo
público, correção do salário
mínimo e ainda a perda de
receita por causa da corre-
ção da tabela do Imposto de
Renda (IR).

Cálculos feitos pela Organi-
zação Não Governamental
(ONG) Contas Abertas apon-
tam para um contingencia-
mento da ordem de R$ 15 bi-
lhões. De acordo a entidade, a
reestimativa das receitas efe-
tuada pelo Congresso Nacio-
nal, quando da apreciação do

Projeto de Lei Orçamentária
para 2007,não é“tecnicamen-
te factível”.

“A previsão das receitas en-
caminhada pelo Executivo já
incorporava receitas extraor-
dinárias de R$ 10,2 bilhões.
Com isso, as receitas podem
estar artificialmente infladas”,
informou a ONG.

Caso esse número se confir-
me, chegará perto do maior
corte no orçamento da histó-
ria dogoverno, da ordemde R$
15,9 bilhões, feito em 2005. O
montante chega a superar o
volume aplicado em investi-
mentos em 2006 (R$ 13,9 bi-
lhões até 26/12) e quase atinge
a totalidade da previsão de in-
vestimentos para este ano (R$
18 bilhões). Apesar de signifi-
car uma maior austeridade
fiscal, o valor contingenciado
doorçamento podeserlibera-
do ao longo do ano, caso o go-
verno necessite.

paula andrade

AmBev anuncia recompra de r$ 1 bi em ações
são paulo // A Companhia de Bebidas das Américas
(AmBev) anunciou ontem que inicia recompra de
ações de emissão da Companhia, para permanência
em tesouraria ou até mesmo para um cancelamento e
eventual alienação posterior, até o montante de R$ 1
bilhão nos próximos 360 dias. A decisão foi tomada na
Reunião do Conselho de Administração realizada on-
tem às 11h, de acordo com comunicado enviado à
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

marina pita

Estrangeiros receberão acc do Banco Santos
são paulo // O Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo decidiu por unanimidade que os bancos estran-
geiros têm o direito de receber os recursos destinados
a adiantamentos de contrato de câmbio (ACC) repas-
sados pelo Banco Santos sem que tenham que passar
pela massa falida. Esse tipo de contrato serve para
adiantar créditos à exportação para empresas priva-
das. O banco teve a falência decretada e deixou um
rombo de R$ 2,236 bilhões.

panorama brasil

Cade investiga negócios entre Nestlé e Garoto
brasília // O Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) está investigando se a Nestlé manteve
os investimentos e a rede de distribuição da Garoto. A
pedido do procurador-geral do Cade, Arthur Badin,
técnicos da Comissão de Acompanhamento de Deci-
sões vão investigar se a Nestlé está cumprindo o acor-
do assinado com o Cade em 2004, no qual se compro-
metia, entre outras coisas, a manter os investimentos,
a rede de distribuição e o orçamento em propaganda.
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Klabin comercializa crédito de carbono nos eua

são paulo // A Klabin iniciou a venda de créditos de
carbono na Chicago Climate Exchange (CCX), bolsa
internacional de intercâmbio de emissões de gases ge-
radores de efeito estufa, nos Estados Unidos. Foram
comercializadas, inicialmente, 14,5 mil toneladas de
gás carbônico. O projeto da Klabin levado à CCX con-
templa 32 mil hectares de florestas plantadas de euca-
lipto. A maior produtora e exportadora de papéis do
Brasil não identificou os parceiros da operação.

panoramabrasil

Importação de bens industriais é recorde
rio de janeiro // A participação da importações no con-
sumo de bens industriais no País bateu recorde no
ano passado e vai superar a barreira histórica nova-
mente este ano. As projeções são da Fundação Centro
de Estudos em Comércio Exterior (Funcex). Favoreci-
das pelo câmbio baixo, as importações para a indús-
tria fecharam o ano passado com participação de cer-
ca de 12% no total das compras externas. A taxa é três
vezes e meia superior à do início dos anos 90.
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Aquecimento global preocupa Amorim
brasília // O ministro das Relações Exteriores, Celso
Amorim, disse que o Brasil não pode ficar defensivo
em relação às medidas a serem adotadas para evitar o
aquecimento na temperatura global. Para Amorim,
que participou ontem da Assembléia do Conselho
Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), o país já vem adotando medidas de
preservação ambiental como o desenvolvimento de
tecnologia do uso das biomassas.

panoramabrasil

irb reduz juros para menor nível desde 2001

brasília // A diretoria do IRB-Brasil Re reduziu em 0,02
ponto percentual a taxa de juros que será aplicada no
parcelamento do prêmio no resseguro neste mês, fixa-
da em 1,02%. Trata-se da menor taxa desde janeiro de
2001. No mês passado, a resseguradora havia feito re-
dução de 0,04 ponto percentual na taxa, que em de-
zembro e novembro fora mantida em 1,08%. Desde
março de 2006, a resseguradora não promove aumen-
tos das taxas de juros.

panoramabrasil

COMÉRCIO EXTERIOR

I N T E R N AC I O N A L I Z AÇ ÃO

Criação de marcas no exterior
‘turbina’ valor de exportações

são paulo

“Uma das estratégias fundamen-
tais para o comércio exterior de
um país é a internacionalização
de suas empresas”. A afirmação é
do professor Miguel Lima, da
Fundação Getúlio Vargas (FGV).
“Um bom meio para o Brasil in-
ternacionalizar suas empresas e
alavancar suas exportações é
agregar valor ao seu produto por
meio da criação de marcas”, afir-
ma o professor.

Para Lima, as commodities,
principal produto de exportação
brasileiro, são muito suscetíveis
ao 'custo Brasil' — gasto com lo-
gística e transporte, variações do
câmbio e altacarga tributária, en-
tre outros. No preçofinal, todo es-
se gastoacaba afetandoa compe-
titividade das commodities.

“A internacionalização é im-
portante, não só para alavancar
vendas, mas como estratégia, ela
deve estar no planejamento de
uma empresa para evitar a de-
pendência de um só mercado.
Além do que, a criação de marcas
internacionais fortaleceo produ-
to, inclusive nomercado interno”,
justifica Lima.

Iniciativas
A Agência de Promoção de Ex-
portações e Investimentos
(Apex-Brasil), órgão ligado ao go-
verno federal, tem trabalhado
coma criaçãode marcasbrasilei-
ras no exterior via a promoção
conjunta por setores.

Um exemplo é a feira “Moda
Brasil”, que já aconteceu no Chile,
Itália, Rússia, demonstrando que
o país possui criações nessa área.
O coordenador da Unidade de
Eventos Internacionais da
Apex-Brasil, Juarez Leal, explica
que a criação de marcas é uma
importante estratégia para a
agência.

“O produtor vai ser melhor re-
munerado e também reconheci-
do pelo seu cliente final. Então
você tem duas vias, uma de agre-
gação de valor e outra de marke-
ting. Com isso, podemos mostrar
que o Brasil possui uma cadeia
produtiva organizada com pro-
dutos de qualidade”, explica.

Além das feiras, a Apex-Brasil
passou a adotar também a “Mar-
ca Brasil” emdiversos produtos. A
marca foi umdos subprodutos do
“Plano Aquarela”, lançado em
2004 para promover o marketing
doturismobrasileiro. Comautili-
zação na Apex-Brasil, se tornou
também um símbolo dos princi-
pais atributos de exportação bra-
sileiros no mundo inteiro.

Márcio Nascimento,diretor de
Marketing e Relações Institucio-
nais do Instituto Brasileiro de Tu-
rismo (Embratur), explica que a
utilização da marca promove um

benefício duplo. “Os produtos
que usam a marcasão de qualida-
de, então eles emprestam sua
qualidadeamarca aopassoquea
marca certifica que aquele é um
bom produto. É uma marca que
está crescendo e que é reconheci-
da internacional e nacionalmen-
te. Elaagrega valor aoproduto, ao
passo que um bom produto for-
talece a marca”.

Até omomento, aEmbratur re-
cebeu 1.392 solicitações da marca
que foilançada em 2005— sendo
que 375 foram voltadas para ex-
portação.

Maior iniciativa privada
Para Lima, entretanto, o posicio-
namento damarca Brasilnão de-
ve ser feito só pelo governo, “os
empresáriostêmque seunirpara
ter uma política estratégica de
marca. É preciso criar gente com
formação em comércio exterior
para saber como agregar valor ao
produto brasileiro”.

O empresário Celso Dantas, da
empresa Kanitz, que atua no setor
de cosméticos, tem trabalhado
com a construção de uma marca
nos EUA há dois anos, onde pro-
move ações de divulgação em
pontos de vendas na Flórida.
“Quando nós mandamos um
produto para um distribuidor no
exterior ele não assume o com-
promisso de divulgar nossa mar-
ca, ele vai vender de acordo com
as demandas do varejo, sem
maiores cuidados com o marke-
ting. Com a marca garantimos
que o produto vai ser reconheci-

do, o que é importante para se
manter no mercado”, explica
Dantas. O empresárioprevê mais
dois anos para que sua marca te-
nha representatividade. A expec-
tativa é começar a atuar também
emNovaYork atémarço. “Amarca
demanda um investimento, mas
esperamos o retorno em médio e
longo prazo”, explicou.
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Segundo professor da
FGV, a falta de
estratégias para
internacionalização de
marcas é o principal
entrave para o aumento
das vendas externas
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«Um bom meio para o
Brasil alavancar suas
exportações é agregar
valor ao seu produto
por meio da criação de
marcas»
MIGUEL LIMA
PROFESSOR DA FGV
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Índice Geral de Preços registra
inflação de 0,43% em janeiro
Em dezembro, ataxa havia sido de 0,26%; os três
índices que formam o IGP-DI apresentaram alta no
período, puxado principalmente pelos legumes

rio de janeiro

A inflação medida pelo Índice Ge-
ral de Preços-Disponibilidade In-
terna (IGP-DI) ficou em 0,43%,
em janeiro. Em dezembro, ataxa
havia sido de 0,26%. Os dados di-
vulgados ontem pela Fundação
Getúlio Vargas(FGV) revelam que
os três índices que formam o
IGP-DI apresentaram alta.

O Índice de Preços por Atacado
(IPA), responsável por 60% do
IGP-DI, passou de 0,11%, em de-
zembro, para0,32% emjaneiro. O
Índice de Preços ao Consumidor
(IPC), que contribui com 30% do

IGP-DI, passou de0,63% para
0,69%, e o Índice Nacional de
Custo da Construção(INCC), que
responde por 10% do IGP-DI, fi-
cou em 0,45%, contra 0,36% em
dezembro.

Produtos como carne bovina
(de –4,64% para 0,17%), toma-
te(de –15,67% para 61,54%) e
mandioca (de –3,16% para
24,76%) foram os maiores res-
ponsáveispelo movimento de al-
ta do IPA. O aumento do IPC em
janeiro foi influenciado princi-
palmentepelo aumento nos pre-
ços das matrículas escolares

(4,31%), hortaliças e legu-
mes(–1,51% para 11,37%) e gás
encanado (2,74%). O INCC teve a
elevaçãomotivada peloaumento
dos preços de materiais de cons-
trução, que avançaram de 0,31%
para 0,51%, e dos gastos com
mão-de-obra, de 0,25% para
0,32%, como conseqüência do
impacto do reajuste salarial dos
trabalhadores do setor na cidade
de Belo Horizonte.

O IGP-DI se refere ao mês
“cheio”, ouseja, operíodo decole-
ta vai do primeiro ao último dia do
mês de referência. O índice foi
criadocomo objetivodebalizaro
comportamento de preços em
geral na economia. Os preços ao
consumidor têm como base os
gastos de famílias com renda en-
tre um e 33 salários mínimos.

Legumes
Pressionados por problemas cli-
máticos, os preços das hortaliças
e legumes no varejo atingiram no
primeiro mês deste ano o pata-
mar de elevação mais alto, para
um mês de janeiro, nos últimos
dezanos.A informaçãoédocoor-
denadorde AnálisesEconômicas
da FGV, Salomão Quadros. Se-
gundo ele, os preços no setor su-
biram 11,37% em janeiro deste
ano — ante queda de 1,51% em
dezembro. Quadros disse que o
mês de janeiro é conhecido por
ser um período de alta nos preços
das hortaliças e legumes. “Nor-
malmente, a média de elevação
de preços nesse setor em janeiro
fica entre 6% a 7%. Mas subiu
muito em janeiro deste ano”, diz.
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Receita aperta o cerco contra
empresas sonegadoras
são paulo

A exigência de detalhar as infor-
mações sobreos lucrose dividen-
dos recebidos, na declaração do
Impostode Rendada PessoaFísi-
ca (IRPF) deste ano, vai apertar o
cerco contra empresasque distri-
buem benefícios e mantém dívi-
das tributárias federais ou previ-
denciárias não garantidas.

Os beneficiários que recebe-
remos valorese foremconiventes
com irregularidades cometidas
pela fonte pagadora também se-

rão punidos. Até 2006, ao fazer a
declaração do IRPF, o contri-
buinte não especificava de qual
ou dequantas empresashavia re-
cebido lucros e dividendos —
apenas somava o total dos valores
recebidos e informava na decla-
ração. A partir deste ano, será
obrigadoaseparar eidentificaros
valores que recebeu de cada em-
presa.

A dificuldade da União, no en-
tanto, era identificar que empre-
sas se encaixavam nessa situação.

Com a mudança na declaração
do IRPF neste ano, o governo terá
informações e meios para cruzar
informações e descobrir se uma
empresa com dívidas tributárias
ou previdenciárias distribuiu lu-
cros para seus acionistas.

“O fisco terá ferramentas e
meios para fazer cruzamentos
para saber se as empresas esta-
vam em situação irregular na oca-
sião da distribuição. A fiscaliza-
çãovai setornarrotinae vaiimpli-
car em autuações para empresas

e sócios”,explicou oconsultor tri-
butário da Confirp Consultoria
Contábil, Welinton Mota. “Essa é
uma regra que pouquíssimas
pessoas conhecem e que a partir
de 2007, poderá causar grandes
transtornos para as empresas”.

De acordo com ele, o artigo 32
da lei 4357/64 prevê que nenhu-
ma empresa pode distribuir bo-
nificações a sócios, acionistas,
cotistas ou executivos se tiver dí-
vidas tributárias ou previdenciá-
rias junto à União. O consultor
disse que em 2004, o artigo 1.º da
lei 11051 estabeleceu como pe-
nalidade uma multa para a em-
presa que fizer o pagamento e pa-
ra o beneficiário que recebê-lo.
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«Com a marca
garantimos que o
produto vai ser
reconhecido, o que é
importante para se
manter no mercado»
CELSO DANTAS
PRESIDENTE DA KANITZ
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