
Agroindústria: muito mais
sofisticação do que se imagina

Neste espaço, veja respostas
às dúvidas sobre Imposto de
Renda, enviadas pelos leitores
e respondidas pela tributaris-
ta Elisabeth Lewandowski Li-
bertuci, da Libertuci Advoga-
dos Associados

Recebiumaverbapormeiodeuma
ação trabalhista em 2009. Do total
bruto, paguei uma importância ao
advogado e outra parte foi retida
comoImpostodeRenda.Possolan-
çarcomovalorrecebidoototalbru-
to deduzido, o valor pago ao advo-
gadoeo retidocomo IR?Comode-
vo proceder para lançar o valor lí-
quido recebido? Antonio Celso
D.Moreira
Resposta: Informe no campo
“rendimentos tributáveis rece-

bidos de pessoas jurídicas” o
valor recebido pela ação judi-
cial, já descontado dos honorá-
rios advocatícios pagos. O im-
posto deve ser informado no
espaço reservado ao “Imposto
de Renda retido na fonte”.

Apósconclusãode inventário rela-
tivo ao falecimento de meu pai, o
único imóvel existente foi dividido
entreminha mãee osquatro filhos
do casal em partes iguais. Minha
mãecedeuaparte que coube aela
paraos quatro filhos, ou seja, a ca-
sa ficou para os herdeiros. Minha
pergunta: possuo um único imó-
vel, que estou colocando a venda.
Ofatodeterherdadoumaoutraca-
sa, juntamente com mais três ir-
mãos,vaime impedirde ficar isen-
to na venda de meu único imóvel?
Pretendo adquirir outro imóvel no
máximo em seis meses. Antonio
Celso Domingues Moreira
Resposta:A parte do imóvel ad-
quirida por herança é conside-
rada outro imóvel, o que signifi-
ca dizer que você não é mais
considerado proprietário de
único imóvel. Para que não te-
nha que pagar imposto sobre
ganho de capital na venda do
imóvel que já era seu antes do

inventário, é aconselhável
aproveitar o resultado integral
da venda na compra de outro
imóvel e no prazo máximo de
180 dias contados da venda.

Tenhoumfilho estudandoem uma
universidade nos Estados Unidos.
Qualoprocedimentoaser feitopa-
ra abater esta despesa sem o
CNPJ da instituição? Ariel
Resposta: O filho deve estar re-
lacionado como seu dependen-
te na declaração, o que signifi-
ca ter até 24 anos. Informe os
dados da universidade norte-
americana no campo “doações
e pagamentos efetuados”, sob
o código 02 (despesas com ins-
trução no exterior). Sob este
código, o programa não pede o
número do CNPJ.

Adquiri um imóvel com minha noi-
va no ano passado. Demos um va-
lordeentradae financiamoso res-
tante. Desta maneira, em
31/12/2009 tínhamos uma parte
do apartamento quitada e uma dí-
vida referente ao parcelamento.
Como devemos declarar, uma vez
que tanto o imóvel quanto a dívida
são de duas pessoas? Rodrigo
Resposta: Em termos jurídicos,

a aquisição deste imóvel se
deu em condomínio, o que sig-
nifica que parte dele é seu e a
outra parte é dela. Assumindo
que cada um está contribuindo
para a compra em partes
iguais, informe na sua declara-
ção 50% do valor total que foi
desembolsado até 31/12/2009.
O mesmo lançamento deve ser
feito na declaração de IR da
sua noiva. Admitindo-se que
vocês fizeram o parcelamento
diretamente com a vendedora,
não há necessidade de preen-
cher o campo de dívidas. Nos
anos seguintes, o valor do imó-
vel deve ser acrescido das par-
celas pagas entre 1º de janeiro
e 31 de dezembro.

Nocondomínio cobradopelo edifí-
cio em que moro, está discrimina-
da a taxa referente ao fundo de
obras do prédio. Posso usar o so-
matório deste valor pago ao longo
doanoparacorrigirovalordomeu
imóvel? Alexandre
Resposta: O fundo de obras se
refere a desembolsos realiza-
dos pelo condomínio nas cha-
madas áreas comuns, ou seja,
aquelas que são usufruídas
por todos os moradores. Por

essa razão este desembolso
não serve para acrescentar ao
valor do seu imóvel, por não se
tratar de reforma realizada no
interior do seu imóvel propria-
mente dito. (RIR/99, art. 128,
§7º, I).

Sou solteiro e tenho uma filha de
15anos, a qual pagopensão desde
que ela nasceu, por meio de um
acordo entre eu e a mãe dela. Eu
possuo todos os comprovantes de
depósitos já efetuados. Nunca de-
clarei esses pagamento depensão
alimentícia,pornãoacharnecessá-
rio. Neste ano tive retenção de IR.
Posso colocar esses pagamentos
de pensão, mesmo sem ter nunca
declarados? José Alberto
Resposta: A pensão alimentícia
apenas é dedutível quando o re-
sultado é de acordo homologa-
do em juízo. Como não parece
ser o seu caso, entendo que vo-
cê não poderá abater o paga-
mento que faz a sua filha em
caráter de liberalidade.

Tenho ações de uma instituição fi-
nanceirae recebi 10%debonifica-
ção em quantidade de ações. Co-
mo faço para lançar essa transa-
ção? Yoshio Narumi

Resposta: Acrescente na decla-
ração de bens as ações recebi-
das em bonificação. Informe
na coluna “situação em
31/12/2009” o valor informado
pela instituição financeira rela-
tivamente a esta bonificação.

Tenho duas filhas que já não decla-
rocomodependentes,poiselastra-
balham. Porém são isentas da de-
claração e estão inclusas no plano
de saúde que sou titular. Posso de-
duzirototalpagonoanooudevode-
clarar só aminhaparte? Marcos
Reposta:Mesmo pagando o pla-
no de saúde em favor de suas fi-
lhas, você não poderá conside-
rar este custo dedutível, pelo
fato de as filhas não constarem
como dependentes. Deduza
apenas a sua parte.
*As dúvidas podem ser envia-
das até o dia 16 de abril para o
e-mail: imposto.renda@gru-
poestado.com.br

JOSÉ ROBERTO MENDONÇADE BARROS

www.economia.estadao.com.br

E
xisteumalongatradi-
ção analítica na qual
se divide a economia
em três setores: pri-
mário (atividades

agropecuárias), secundário (in-
dústriasextrativas,detransfor-
mação, construção civil e utili-
dades públicas) e terciário (que
inclui todos os tipos de serviços
públicos e privados).

Até aí tudo bem. Entretanto,
há também uma tradição em se
associar as atividades primá-
rias a baixas produtividades,
pouca tecnologia e reduzida in-
terconexão (bolsões) com o res-
to da economia, além de reduzi-
daeficiênciaorganizacional.Ao
mesmo tempo associa-se a in-
dústria qualidades opostas, ou
seja, elevada produtividade,
maioresníveistecnológicoseso-
fisticada organização.

Historicamente isso certa-
menteé correto, pelomenosaté
há pouco tempo, o que resultou
em uma proposição ainda hoje
extraordinariamente difundi-
da e aceita que mais indústria é
bom e mais agricultura é ruim
do ponto de vista do crescimen-
to.Umcorolárioimediatoétam-
bémderivadonaáreadecomér-
cio exterior: mais exportações
agrícolas (e minerais) pouco
contribuem para o crescimento
de longo prazo, pois provocam
valorização cambial e pouca ex-
pansãodoemprego,prejudican-
doaindústria,achavedocresci-
mento.

Essadicotomiatemhojemui-
tos problemas para ser usada
semmuitacautela,por algumas
razões.

Uma parte crescente das no-
vidades tecnológicas não está
na indústria, mas sim nos servi-
ços, onde se destacam a Tecno-
logia de Informação (TI), as co-
municações, o “cluster” da saú-
de,osserviçoscriativos,etc.Es-
se fenômeno é tão poderoso que
se reconhece que vivemos uma
revolução de software, onde se
gera a maior parte do valor, que
coloca o hardware (máquinas e
equipamentos), como caudatá-
rios do processo.

Vi nesses anos essa evolu-
ção, pois quando trabalhei co-
mo consultor do IPT, em 1979,
os tornos estavam recebendo
os primeiros controles numéri-
cos; as máquinas de hoje são in-
crivelmente mais elaboradas
do que então. Outro exemplo
singelo vem da pergunta: o que
vale mais, o aparelho de telefo-
neouosmaisde300milaplicati-
vosqueseprojetamcomodispo-
níveis em 2010 para o iPhone?

Por outro lado a TI permitiu
uma ampla modificação no sis-
tema de produção onde, entre
outras coisas, se busca cada vez
mais foco e especialização para
o que desverticaliza a cadeia de
produção, inclusive entre paí-
ses.

Como consequência as ativi-
dades produtivas se organizam
demaneirasdiferentes,forman-
do cadeias muito mais comple-
xasquenopassadoetornandoa
meu juízo envelhecidas as con-
traposições do tipo agricultura
versus indústria.

Lembremos mais uma vez
que a questão do desenvolvi-
mento tem a ver com a expan-
sãodasatividadesdealtaprodu-
tividade e de geração de valor
(função da utilização de maio-
resdosesdecapital,maistraba-
lho qualificado e mais conheci-
mento) para as quais exista um
mercado amplo e não de seg-
mentos distantes como no pas-
sado.

A propósito, Pedro Cordei-
ro, da Bain & Co, colocou em re-
cente apresentação na MB que
muitas evidências sugerem que
afora a área de TI, três setores
sedestacamemtermosdeesfor-
ços e geração de novas tecnolo-
gias: a aeronáutica/astronáuti-
ca,opetróleodeáguasultrapro-
fundas e a biotecnologia.

Entre as cadeias de recursos
naturais, nada mais ilustra as
observações feitas até aqui do
que a evolução e as perspecti-
vas do setor de cana-de-açúcar.
Há 30 anos o setor produzia es-

sencialmente açúcar. A partir
de então uma intensa transfor-
mação se inicia tanto na produ-
ção agrícola como nos proces-
sos produtivos e, especialmen-
te, na estrutura de produtos. O
gráfico nessa página auxilia a
acompanhar essa evolução.

A primeira grande modifica-
ção, como se sabe, foi a introdu-
ção da utilização do etanol em
veículos, que resultou na evolu-
ção do carro flex. Embora a mu-
dança tecnológica nos veículos
não seja dramática, ela foi origi-
nalao produzir veículos compe-
titivos com a gasolina em larga
escala. Esse é um feito conside-
rável e um belo estímulo ao se-
tor automotivo só possível pela
elevação da produtividade na
cadeia da cana como um todo.

Mais recentemente novos
usos para o etanol estão em de-
senvolvimento, como para
aviões, ferrovias e termoelétri-
cas. Finalmente, a decisão da
agência americana de meio am-
biente (EPA) classificando nos-
so álcool como avançado abre
umespaçoefetivoparaexporta-
ções.

O terceiro grande avanço foi
odacogeraçãodeenergiaelétri-
ca.Osetorcaminhaparaprodu-
zir10milMWnospróximosqua-
tro anos. O que muita gente não
sabe é que para produzir ener-
gia elétrica é necessário reali-
zar uma alteração fundamental
no tipo de equipamento utiliza-
do na geração de vapor, pois a
otimização da queima do baga-
ço implica na necessidade de se
trabalhar com altas pressões.

O impacto da indústria de
bensdecapital, incluindotodo o
sistemadetransmissãodeener-
gia é significativo. Além dessas
inovações consolidadas esta-
mosentrandoemduasáreasno-
vas resultantes de inovações
tecnológicas e que terão uma

grande produção daqui pra
frente. Falamos da produção de
bioplásticos e outras matérias-
primasparaaalcoolquímica,co-
mo solventes, e dos bicombustí-
veis de segunda geração.

No caso de bioplásticos, o
projeto pioneiro é o da

Braskem, que está construindo
umanovaplantadeetenodeeta-
nol, com capacidade de produ-
ção de 200 mil toneladas/ano,
com início de operação previsto
para o fim de 2010. Toda a pro-
dução já está posta e uma am-
pliação da capacidade ocorrerá
emseguida.Emoutrafrente,va-
le mencionar o projeto da Usina
da Pedra para produção de bio-
plásticos degradáveis. Esse é
umdesenvolvimentodealto im-
pacto que traz a possibilidade
de forte expansão da alcoolquí-
mica.

A quarta e última área rele-
vante é a dos biocombustíveis
de segunda geração. O projeto
mais conhecido é o da Amyris
que já está chegando à escala
industrial, onde com o caldo da
cana e o uso de certas leveduras
é possível produzir diesel (que
não contém enxofre como o die-
sel mineral) e outros combustí-
veis, bem como especialidades
químicas diversas. Essa é uma
rota revolucionária que agrega
enorme valor, beneficiando o
meio ambiente e cujos merca-
dos potenciais são gigantescos.

Existem outros projetos na
mesma área, como o da ETBE
da Braskem e o do biobutanol
da BP/DuPont.

Finalmente existem as rotas
de utilização do bagaço para a
produção de biocombustíveis,
como a gaseificação e a rota ce-
lulósica. Nesse caso os projetos
comerciais só ocorrerão mais
adiante.

O importante a ressaltar é
que o complexo industrial em
torno da cana está se alargando
com as inovações tecnológicas
degrandeenvergadura,quepo-
derão dobrar o tamanho do sis-
tema como um todo em poucos
anos, beneficiando o investi-
mento, o emprego e o meio am-
biente.

Para encerrar, faço duas ob-
servações: no plano da produ-
ção agrícola também observa-
moselevação de produtividade,
sofisticaçãodo processo produ-
tivo e grande impacto na indús-
tria de insumos e equipamen-
tos.

Por outro lado, o processo de
inovações tecnológicas conti-
nua. Além dos novos produtos
acima descritos vale mencio-
nar que as novas variedades já
desenvolvidas pela pesquisa
permitem elevar de 30 a 50% a
produtividade média da cana
em poucos anos, acentuando a
competitividadede todo o siste-
ma.

As cadeias de recursos natu-
rais são hoje muito mais sofisti-
cadas do que em geral se imagi-
na. Voltaremos a isso em próxi-
ma ocasião. ●

*José Roberto Mendonça de
Barros é economista e sócio da
MB Associados

AVANÇO–Mudadecanamodificadageneticamente: estudosampliamusodamatéria-prima que jácomeçaaserderivadaembioplásticos

Tenha mais informações sobre o Im-
posto de Renda no portal

IR2010

TIRA-DÚVIDAS

ESTADÃO

Cadeia industrial
da cana se alarga
com as inovações
tecnológicas
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 mar. 2010, Economia & Negócios, p. B6.




