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Informe Econômico

Fazenda está atenta ao
câmbio, diz Nelson Barbosa
brasília // O secretário ad-
junto de Política Econômica
do Ministério da Fazenda,
Nelson Barbosa, disse on-
tem, durante reunião do
Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(CDES) que o ministério es-
tá atento à questão do câm-
bio. “Não pensem que o Mi-
nistério da Fazenda não está
atento e nem se importa
com a questão do câmbio”,
disse Barbosa ao responder
a críticas de integrantes do
Conselho contra o processo
de valorização do real.

Durante o encontro, o jor-
nalista Luiz Nassif, que estava
como convidado na reunião
do Conselho, relatou que o
ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso não mexeu no
câmbio em 1996 porque “a
maioria achava que estava tu-
do bem e só alguns chatos re-
clamavam”. “Agora pode estar
acontecendo a mesma coisa”,

completou o jornalista. Em
resposta, o secretário adjunto
afirmou: “Tem bastante chato
no Ministério da Fazenda”.

O secretário também enfa-
tizou durante a reunião que a
política de câmbio flutuante é
a melhor para oBrasil. Na opi-
nião de Barbosa, a taxa de
câmbio atinge de forma dife-
renciada os diversos setores
da economia.

Paraele, oatualmovimento
de valorização do real é mo-
mentâneo. Ele acredita que a
conjuntura internacional, os
preços das commodities e a
aindaelevadataxa dejurosin-
terna têm provocado esta
apreciação do câmbio.

O secretário disse, ainda,
que a Fazenda não está estu-
dando nenhuma proposta de
taxar as exportações de com -
modities. “Eu vi essa proposta
no jornal. Isto nunca passou
por nós”, afirmou Barbosa.

agência estado

Weg anuncia lucro de r$ 503 mi em 2006
são paulo // A Weg anunciou ontem que obteve lucro
líquido de R$ 502,8 milhões em 2006, 34% acima dos
R$ 374,8 milhões obtidos em 2005. Já a Receita Opera-
cional atingiu R$ 3,53 bilhões, com crescimento de
18,4% em relação a 2005 (R$ 2,98 bilhões). O mercado
interno cresceu 16% e foi responsável por 61% da re-
ceita bruta total, enquanto o mercado externo cresceu
23% em reais (36% quando medido em dólares nor-
te-americanos), representando 39% da receita bruta.

panoramabrasil

País teve superávit comercial com eua em 2006
washington // O Brasil registrou superávit comercial de
US$ 7,16 bilhões com os Estados Unidos em 2006,
frente aos US$ 9,06 bilhões do ano anterior, devido ao
aumento de compras de produtos desse país. O supe-
rávit comercial da América Latina e do Caribe com os
Estados Unidos cresceu 11% em 2006, devido, sobre-
tudo, ao aumento das vendas do México. Ao todo, a
região registrou, no ano passado, um superávit com os
EUA no valor de US$ 106,55 bilhões.

panoramabrasil

Sanofi-Aventis ganha 11,1% mais em 2006
paris // O grupo farmacêutico Sanofi-Aventis informou
ontem que obteve um lucro líquido de 7,04 bilhões de
euros no ano passado, 11,1% a mais que em 2005. No
entanto, o lucro líquido no quarto trimestre caiu 4,6%,
a 1,38 bilhão de euros. O faturamento da empresa
cresceu 8,4% no quarto trimestre, a 7,36 bilhõesde eu-
ros, e, em todo o ano, aumentou 4%, para 28,37 bi-
lhões de euros. O lucro líquido por ação em 2006 foi
de 5,23 euros, uma alta de 10,3%.

agência estado

Reservas subiram para us$ 94,4 bilhões
brasília // As reservas internacionais subiram na se-
gunda-feira US$ 576 milhões. Com o aumento, as re-
servas passaram dos US$ 93,82 bilhões da última sex-
ta-feira para US$ 94,4 bilhões no conceito de liquidez
internacional. A elevação coincidiu com o ingresso
dos dólares comprados pelo Banco Central na quin-
ta-feira. As reservas internacionais são recursos do Te-
souro Nacional em moeda estrangeira que podem ter
uso imediato pelo governo.

agência estado

Cunha é oficializado na presidência da Telemar
rio de janeiro // A Tele Norte Leste Participações (Tele-
mar) anunciou ontem a eleição de Mauro Mettrau
Carneiro da Cunha como novo presidente do Conse-
lho de Administração, em substituição a Carlos Fran-
cisco Jereissati. Cunha é formado em Engenharia Me-
cânica pela Universidade Católica de Petrópolis e, en-
tre outras atividades, já foi diretor do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e
vice-presidente da Braskem.

panoramabrasil

Mais uma estação do Metrô pode desabar
são paulo // Existe risco de desabamento em mais
uma estação da linha 4 do Metrô de São Paulo. O pro-
blema, segundo notícia de ontem do Jornal Nacional,
foi constatado na futura Estação Fradique Coutinho,
na Zona Oeste de SP. A notícia tem como base um
laudo é assinado pelo inspetor Nelson Damasio, que
recomenda a paralisação da obra. Segundo o laudo, as
falhas que poderiam provocar "acidentes de propor-
ções imprevisíveis" no local.

panoramabrasil

Administradora de shoppings quer abrir capital
são paulo // A empresa BR Malls Participações, que faz
incorporação, comercialização e administração de
shopping centers, entrou com pedido na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) para abertura de capital. A
companhia é controlada pela GP Investmentos e o
fundo norte-americano Equity International. Juntos
eles também controlam a Ecisa, que detêm quase 30
shoppings. No início do mês, a Iguatemi, do mesmo
setor, realizou oferta de R$ 548,7 milhões.

fernando travaglini

TRIBUTOS

SISTEMA TRIBUTÁRIO

Empresas gastam 2.600 horas
pagando impostos no Brasil

são paulo
Alémdepossuir umadasmaiores
cargas tributárias — chega a qua-
se 40% do Produto Interno Bruto
(PIB) —, o Brasil é campeão em
outroquesito. Umrecenteestudo
do Banco Mundial em 175 países
mostra que o empresário brasi-
leiro éo que mais gastatempo pa-
gando e cumprindo obrigações
tributárias, com cerca de 2.600
horas por ano. Para atender aos
procedimentos burocráticos da
Receita Federal, da Previdência e
das Secretarias da Fazenda dos
Estados e Municípios, as empre-
sas gastam atualmente 5% de
suas receitas brutas, chegando a
consumir cerca de 108 dias por
ano,com procedimentostributá-
rios.

Os números mostram que o
Brasil está bem atrás de seus prin-
cipais concorrentes comerciais.
Comparando o resultado apenas
com os países que compõem o
BRIC (Brasil, Rússia, Índia e Chi-
na), o tempo gasto no Brasil é
quase três vezes superior ao da
China, onde se levam 872 horas
por ano para atender a essas de-
mandas. Na Rússia, o tempo é de
256 horas e na Índia de 264 horas.

A situação preocupa até quem
lucra com esse mercado. Werner
Dietschi, diretor da empresa de
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softwares Lumen IT, que desen-
volve soluções na área fiscal, diz
que esseproblema é umadas tra-
vas da economia brasileira. “Esse
rankingmostra quesomos os pri-
meiros colocados em escala de
atraso. Não reclamo porque te-
nho mais trabalho, mas sim por-
que esse trabalho surge de moti-
vos ruins e atrapalha o cresci-
mento do País”, aponta.

Um exemploprático dessabu-
rocraciapode servisto norecolhi-
mento de alguns impostos. Se-
gundo Dietschi, de 2001 para cá
os arquivos digitais que as empre-
sas têmde gerarmensalmente ou
com alguma periodicidade para o
governo, ao pagar impostos co-
mo ICMS e IPI, saltaram de 500
para 5.000 campos a serem pre-

enchidos. “Se o governo fizesse
uma padronização, eliminasse
redundâncias einformações des-
necessárias, esse tempo poderia
facilmente ser reduzido para um
quinto do que é hoje”, avalia.

O tributarista do escritório
Martinelli Advocacia Empresa-
rial, Celso Lira Júnior, diz que ou-
tro grande problema está no nú-
mero de tributos e na separação
de poderes.“Nosso sistematribu-
tário é muito complexo, com um
grande número de impostos, ta-
xas e contribuições. Além disso,
cada esfera de poder [municípios,
estados e União] dita suas regras,
gerando redundâncias e maior
dificuldade.”

Na avaliação do tributarista, o
problema só será resolvido com

uma simplificação desse sistema
tributário. “Com a redução do nú-
mero de impostos conseguiría-
mos reduzir o tempo gasto com
essas obrigações. Mais uma vez
estamos ouvindo discussões em
torno da simplificação do ICMS,
mas isso já ocorre há mais de 10
anos e nada foi feito.”

Com essas questões, segundo
Dietschi, tanto o Departamento
Jurídico quanto o Tributário fica-
ram muitomais caros paraas em-
presas, que gastam muito tempo
preenchendo formulários re-
dundantes. “A automação deve-
riasimplificar, masacabou setor-
nando um enorme ônus para as
empresas”, diz. “Todos os dias re-
cebemos, em média, 50 novas
normas tributárias. Uma a cada
26 minutos.”

Ao ser indagado se o tempo
gasto parapagar impostos eo sis-
tema tributário brasileiro afas-
tam os investimentos, Celso res-
ponde com uma pergunta: “Se
você fosse um investidor, iria co-
locar seu dinheiro onde há um
custo maior com mudanças fre-
qüentes nas regras e alíquotas?”

Miguel Bechara Júnior, do es-
critório Bechara Jr., afirma que
outros estudos apontam que o
custo para manter o sistema tri-
butário brasileiro chega a 30% do
total arrecadado. “Com a simpli-
ficação do sistema seria possível
reduzir a carga para cerca de 30%
do PIB”, calcula.

márcio rodrigues

Já publicamos 915 reportagens sobre

SISTEMA TRIBUTÁRIO
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

Para atender aos
procedimentos da
legislação dos Fiscos
federal, estadual e
municipal, as empresas
gastam cerca de 5% de
suas receitas brutas

G A STO S

Planejamento garante que corte
no Orçamento preserva o pac
Cálculos feitos pela ONG Contas Abertas apontam
para um contingenciamento da ordem de R$ 15
bilhões a ser anunciado nesta semana

b r as í l i a
O governo divulgará nesta sema-
na o tamanho do contingencia-
mento que será feito no Orça-
mento deste ano. A expectativa é
de que sejam cortados pelo me-
nos R$ 15 bilhões a R$ 17 bilhões.

Ontem, o governo garantiu
que os investimentos previstos
no Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) serão poupa-
dos do corte. O contingencia-
mento inicial, feito no ano passa-
do, foi de R$ 14,2 bilhões.

Deacordocom oMinistériodo
Planejamento, Orçamentoe Ges-
tão, os critérios utilizados no cor-

te deste ano serão parecidos com
aqueles utilizados em anos ante-
riores, com o governo poupando
os investimentos em infra-estru-
tura e os gastos sociais.

Para garantir os recursos do
PAC,ogoverno nãodevefazerno-
vas desonerações,além daquelas
já anunciadas. A criação da Lei
Geral daMicro ePequena Empre-
sa, com estimativa de renúncia
fiscal de R$ 2,6 bilhões neste ano,
e o aumento do salário mínimo
para R$ 380,00, além da correção
de 4,5% na tabela do Imposto de
Renda Pessoa Física. Ao todo as
desonerações somam R$ 6,6 bi-

lhões. As emendas parlamenta-
resdeverão seras principaisatin-
gidas pelo corte.

Apostas
Cálculos feitos pela ONG Contas
Abertas apontam para um con-
tingenciamento da ordem de R$
15 bilhões. De acordo a entidade,
a reestimativa dasreceitas efetua-
da pelo Congresso Nacional,
quando da apreciação do Projeto
de Lei Orçamentária para 2007,
não é “tecnicamente factível”.

“A previsão das receitas enca-
minhada pelo Executivo,já incor-
porava receitas extraordinárias
de R$ 10,2 bilhões. Além disso, o
confronto entre a execução e as
estimativas governamentais das
receitas do quarto e quinto bi-
mestres de 2006, evidenciou que
a base oficial estava correta, não

sendo plausível o acréscimo de
quaseR$12 bilhõesimpostopelo
Legislativo na proposta de orça-
mentopara 2007.Comisso, asre-
ceitaspodem estarartificialmen-
te infladas”, informou a ONG.

Caso essenúmero seconfirme,
chegará perto do maior corte no
orçamento da história do gover-
no, da ordem de R$ 15,9 bilhões,
feito em 2005. O montante chega
a superar o volume aplicado em
investimentos em 2006 (R$ 13,9
bilhõesaté26/12) equaseatingea
totalidade da previsão de investi-
mentos para este ano (R$ 18 bi-
lhões). Apesar de significar uma
maior austeridade fiscal, o valor
contingenciado do orçamento
pode ser liberado ao longo do
ano, caso o governo queira.

paula andrade
k Leia mais na pág. A9
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Brasil tem condições para
acelerar crescimento, diz Fiocca
são paulo
O presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), Demian Fioc-
ca, não fala em aumento de de-
manda, preocupação do Banco
Central, mas disse que a institui-
ção está preparada para o au-
mento de oferta. “Estamos pre-
parados para o aumento da ofer-
ta. Mais do que preparados ape-
nas de maneira moral ou como

perspectiva, nós estamos verifi-
cando já isto”, afirmou ontem.

De acordo com Fiocca, o movi-
mento pode ser observado pela
expansão do valor total das ope-
rações aprovadas pelo BNDES.
Nos últimos 12 meses até janeiro,
este valor alcançou R$ 79,17 bi-
lhões, 43% mais do que no perío-
do imediatamente anterior de 12
meses, terminado em janeiro de
2006.Para Fiocca,esses dadosin-

dicam a disposição dos investi-
dores de empreendere capacida-
de do BNDES de responder a essa
procura.

Ele acredita que os investi-
mentos devem crescer mais este
ano em comparação ao ano pas-
sado e que o Brasil tem todas as
condições para acelerar o cresci-
mento do Produto Interno Bruto
(PIB). Para ele, não há riscos em
uma expansão mais acelerada.

“Talvez o Brasil esteja numa das
melhores plataformas do ponto
de vista de fundamentos para
crescer das últimas décadas. Não
vejo nenhuma nuvem no hori-
zonte”, afirmou.

Fiocca vê continuidadedos in-
vestimentos em insumos bási-
cos, como papel e celulose, petro-
químicae siderurgia,além deum
crescimento “bem distribuído”
na indústria. Ele destacou ainda
as perspectivas de aceleração do
crescimento em infra-estrutura.
“Acreditoqueo setorestábastan-
te estruturado para crescer de
maneira mais robusta”, disse.

agência estado
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Fonte: DCI, São Paulo, 14 fev 2007. Política Econômica, p. A3.
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