
Estudo divulgado na semana
passada mostra que os três
bancos com marcas mais va-
liosas – Banco do Brasil, Itaú
e Bradesco - também lideram
o ranking de rentabilidade
bancária nas Américas.

O BB lidera o estudo. Seu
ROE (sigla em inglês para
rentabilidade sobre o patri-
mônio) foi de 34,74% em
2009. Em seguida, aparecem
Itaú Unibanco (24,19%) e Bra-
desco (23,82%). O banco
americano mais rentável é o
Goldman Sachs, com 19,82%,
o quarto colocado na lista
formada por 20 instituições.

O Goldman Sachs lidera o
ranking quando o quesito é
lucro. O Goldman teve ga-
nho líquido de US$ 13,385
bilhões em 2009.

Divergências emperram
competição entre cartões

IR 2010

PARA LEMBRAR

Bancos lideram
ranking de marcas
valiosas no Brasil
Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, respectivamente, encabeçam o
levantamento realizado pela consultoria Brand Finance

A Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP comunica aos seus clientes e usuários em geral os novos valores do Plano Básico de
Longa Distância Nacional para chamadas originadas em telefones fixos pós-pagos da região I, II e setor 33 da região III do PGO que
utilizem o “15” como o Código de Seleção da Prestadora (CSP) e destinadas a telefones fixos ou móveis a partir da zero hora do dia
06/04/2010.
Tarifas Promocionais e Máximas Homologadas:
Chamadas Longa Distância Nacional originadas em telefones fixos pós-pagos destinadas a telefones fixos na Região I e II.

Horário Horário Horário HorárioEstados ICMS Diferenciado Normal Reduzido Super Reduzido
Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Distrito Federal,

Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Roraima,
Santa Catarina, Tocantins

25% 0,96943 0,96943 0,82400 0,82400
Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná,

Rio Grande do Norte, Sergipe 27% 0,99739 0,99739 0,84777 0,84777
Pernambuco 28% 1,01198 1,01198 0,86017 0,86017
Goiás 29% 1,02700 1,02700 0,87294 0,87294
Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul 30% 1,04248 1,04248 0,88610 0,88610
Rondônia 35% 1,12744 1,12744 0,95832 0,95832
Tabela de horários para tarifação de Longa Distância Nacional fixo-fixo (Regiões I e II).
Horário Normal  Diferenciado Reduzido Super Reduzido

07h00 às 09h00 09h00 às 12h00 06h00 às 07h00
12h00 às 14h00 14h00 às 18h00 21h00 às 24h00Dias Úteis
18h00 às 21h00

06h00 às 07h00 00h00 às 06h00
Sábados 07h00 às 14h00 – 14h00 às 24h00
Domingos e Feriados Nacionais – – 06h00 às 24h00
Chamadas Longa Distância Nacional originadas em telefones fixos pós-pagos destinadas a telefones fixos no setor 33 da região III.
Estado ICMS Intraestadual - Dia Intraestadual -  Noite Interestadual - Dia Interestadual Noite
São Paulo (setor 33) 25% 0,60266 0,43447 0,88297 0,65872
Tabela de horários para tarifação de Longa Distância Nacional fixo-fixo (setor 33 da região III).
Horário Dia Noite
Segunda a Sexta-feira (exceto Feriados Nacionais) 08h00 às 17h59 00h00 às 07h59
Sábados, Domingos e Feriados 00h00 às 23h59
Chamadas Longa Distância Nacional originadas em telefones fixos pós-pagos destinadas a telefones móveis na Região I e II.

Horário HorárioEstados ICMS Normal Reduzido
Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão,

Minas Gerais, Piauí, Roraima, Santa Catarina, Tocantins 25% 2,77233 2,61688
Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Sergipe 27% 2,85228 2,69235
Pernambuco 28% 2,89401 2,73174
Goiás 29% 2,93698 2,77230
Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul 30% 2,98125 2,81409
Rondônia 35% 3,22421 3,04343
Tabela de horários para tarifação de Longa Distância Nacional fixo-móvel (regiões I e II).
Horário Normal Reduzido

Segunda-feira a Sábado 07h00 às 21h00 00h00 às 7h00
21h00 às 24h00

Domingos e Feriados Nacionais  – 00h00 às 24h00
Chamadas Longa Distância Nacional originadas em telefones fixos pós-pagos e destinadas a telefones móveis no setor 33 da região
III,  em qualquer horário e dia da semana.
Estado ICMS Intraestadual Interestadual
São Paulo (setor 33) 25% 1,87806 2,11632
Os valores promocionais mencionados acima são válidos até publicação do próximo comunicado 31/12/2010. Os valores acima estão
expressos em R$, são por minuto e incluem tributos conforme legislação vigente, e têm como data-base para futuros reajustes
tarifários em: 1º de janeiro de 2011 para fixo-móvel e 1º de junho de 2011 para fixo-fixo.
Mais informações podem ser obtidas em nossa Central de Relacionamento, no número 0800 761 2515, ou em nosso site
www.telefonica.com.br.  Portadores de necessidade especiais de fala/audição acesso pelo 142. 
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Uma divergência de posição na
Procuradoria do Banco Central
está empacando a elaboração de
uma versão final do relatório do
grupo de trabalho do governo en-
carregado de propor medidas pa-
ra aumentar a competição no se-
tor de cartões de crédito. A polê-
mica interna no BC é se o órgão e
o Conselho Monetário Nacional
(CMN) têm competência legal
para regular esse setor. A ques-
tão que gera o debate no BC é se
as administradoras de cartão po-
dem ou não ser consideradas ins-
tituições financeiras.

Se a avaliação for positiva, en-

tão o CMN e o BC vão poder agir
mais duramente para regular o
setor, um dos que lideram a lista
de reclamações nos órgãos de de-
fesa do consumidor. Caso con-
trário, enquanto o Congresso
Nacional não se posicionar, o se-
tor de cartões continuará sem
um órgão regulador definido,
permanecendo numa espécie de
“vácuo regulatório” que vem difi-
cultando ações contra eventuais
abusos das empresas em relação
a seus clientes.

A demora para uma definição
do BC tem deixado impacientes
os outros participantes do grupo
de trabalho de cartões de crédito
composto, além do BC, pela Se-
cretaria de Direito Econômico
(SDE), do Ministério da Justiça,

e pela Secretaria de Acompanha-
mento Econômico (Seae), do Mi-
nistério da Fazenda. “O governo
fez o maior alarde no ano passa-
do e agora não apresenta uma
conclusão sobre o assunto? É
preciso resolver isso”, argumen-
tou uma fonte.

Em outubro do ano passado, o
governo divulgou uma primeira
versão do relatório, que trazia
um diagnóstico do setor e, de ma-
neira genérica, propunha algu-
mas linhas de atuação. Pelo docu-
mento, o setor tinha alto grau de
concentração e era dominado
por um duopólio (as bandeiras
Visa e Mastercard), o que dificul-
tava a entrada de competidores.

Como sugestão, o relatório
propunha ações para “desverti-
calizar” as operações – impedin-
do, por exemplo, que uma mes-
ma empresa controlasse todas
as etapas do processo, desde a
emissão do cartão até a venda fi-
nal ao consumidor.

Veja as respostas da tributaris-
ta Elisabeth Lewandowski Li-
bertuci, da Libertuci Advoga-
dos Associados, às dúvidas dos
leitores sobre o IR.

● Comprei um título de capitaliza-
ção para usar como caução para
locação de imóvel residencial.
Após um ano, resgatei o valor
acrescido dos rendimentos. Devo
baixar na declaração de bens,
informando o valor total resgata-
do na coluna “discriminação” e

lançar o valor dos rendimentos
em que item? Nelson Ohara
O rendimento decorrente de tí-
tulo de capitalização deve ser in-
formado no campo “rendimen-
tos sujeitos à tributação exclusi-
va/definitiva” enquanto aplica-
ções financeiras.

● Meu pai, viúvo, pensionista do
INSS, faleceu no ano passado.
No primeiro semestre de 2009,
ele fez doação em dinheiro para
as filhas. Não deixou bens a in-

ventariar e, pelo que entendi, ine-
xiste a figura de espólio. Como
fazer para declarar as doações
efetuadas por ele? As filhas rece-
beram, em seus nomes, o resí-
duo do benefício mensal do
INSS, uma vez que ele faleceu
no dia 16 do mês. Como devem
declarar esse recebimento? C.F.
As filhas devem informar a doa-
ção recebida, somada ao resí-
duo do INSS que ficou para elas
no campo “rendimentos isen-
tos e não tributáveis”, linha

“transferências patrimoniais”.
Pelos dados da pergunta, não
vai haver inventário para o pai,
caso em que deve ser realizado
procedimento administrativo
perante a Receita Federal para
fins de baixa do CPF, que não
se confunde com a declaração
de final de espólio; essa última
somente pode ser apresentada
em caso de falecimento e exis-
tência de inventário.

● Minha sogra faleceu em janeiro

do ano passado, porém ainda
não foi finalizada a partilha total
dos bens. Somente um imóvel já
teve a partilha concluída. Sendo
assim, como devo declarar esse
imóvel já partilhado? Existem
declarações separadas para ini-
cial ou intermediária, como no
caso de declaração final de espó-
lio? Se sim, o caso que eu citei se
enquadra em ser inicial ou inter-
mediária? Roselaine
Pelo que entendi, há inventário
da sogra ainda não concluído e

nele aconteceu a venda de um
imóvel com a divisão do produ-
to da venda entre os filhos. Por
se tratar do ano do falecimento,
apresente a declaração de IR co-
mo inicial, constando os bens
que ainda serão objeto de parti-
lha.
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País tem bancos
mais rentáveis
das Américas

Ana Paula Ribeiro
AGÊNCIA ESTADO

O bom desempenho do siste-
ma bancário brasileiro duran-
te o período mais crítico da cri-
se financeira mundial contri-
buiu para que os grandes ban-
cos locais se consolidassem co-
mo as marcas mais valiosas no
País.

O ranking é liderado pelo
Bradesco, seguido por Itaú e
pelo Banco do Brasil, de acordo
com levantamento elaborado
pela consultoria Brand Finance.
“O setor bancário é o mais
interessante no Brasil. Está
crescendo muito em razão do
aumento da renda nas classes C
e D”, afirmou o sócio da
consultoria na América do Sul,
Gilson Nunes.

São levados em conta nesse
ranking a força de percepção da
m a r c a p o r p a r t e d o s
consumidores, faturamento da
empresa e número de clientes,
entre outros fatores.

O levantamento foi feito com
base nos dados de 31 de
dezembro de 2009 e mostra
ainda que a marca tem um peso
relevante no valor de mercado
das companhias abertas.

O preço da marca. No caso do
Bradesco, a marca foi avaliada
e m R $ 2 3 , 1 4 8 b i l h õ e s ,
equivalente a 24% do valor de
mercado do banco no fim do ano

passado. No Itaú, foi atribuído o
valor de R$ 12,033 bilhões, 12%
do que a instituição valia no
mercado. A marca do BB, na
mesma data, valia R$ 11,601
bilhões, 16% do valor de

mercado do banco público.
Além de os bancos terem

ocupado as primeiras posições
no ranking, foi também uma
instituição financeira, o
Santander, que apresentou a
maior variação positiva, com
uma elevação em seu valor de
marca de 140%, chegando a R$
5,108 bilhões. O banco espanhol
subiu 18 colocações e alcançou a
17.ª posição. “O Santander tem o
benefício de ter incorporado
alguns atributos de marca que
eram do Real”, disse Nunes.

Outros bancos também
aparecem no ranking. A Caixa
Econômica Federal chegou à
oitava colocação, o Unibanco
(que se fundiu com o Itaú em
novembro de 2008), à 29.ª
posição, seguido pelo Real
(comprado pelo Santander em
2007). O HSBC ocupava a 32.ª
colocação, o BNDES, a 38.ª, a
Nossa Caixa a 75.ª e o Banrisul
chegou à 99.ª posição.

Outros setores. Embora o
setor bancário domine as
primeiras colocações, o ranking
tem a presença de companhias
de diversos setores. A Petrobrás
ocupa a quarta colocação, com a
marca avaliada em R$ 9,734
bilhões. No levantamento
anterior, a estatal ocupava a
sétima posição.

Em quinto, ficou a operadora
Vivo, em sexto, a Oi/Telemar e,
na sétima colocação, as Casas

Bahia. A marca Vivo evoluiu da
sexta para a quinta posição. A
O i / T e l e m a r s u b i u m a i s
posições, passou do nono lugar
para o sexto posto das marcas
mais valiosas.

Na avaliação de Nunes, as
empresas de varejo e de
exportação de commodities
foram beneficiadas com a
recuperação da Bolsa de Valores
e apresentam boas perspectivas

futuras, o que contribui para
uma melhor avaliação no
ranking de marcas.

A Sadia, que enfrentou
p r o b l e m a s c o m a f o r t e
exposição a derivativos tóxicos
em 2008 e que, em maio do ano
passado, foi vendida à Perdigão,
apresentou forte queda em seu
valor de marca. A marca da
companhia foi avaliada em R$
1,598 bilhão, uma queda de 26%.
A Sadia ficou na 49.ª colocação,
ante a 32.ª posição no ranking
anterior.

Montadoras. No levantamento
feito pela consultoria Brand Fi-
nance, chama atenção a evolu-
ção das posições das montado-
ras de automóveis.

Em 2008, entre as 10 marcas
mais valiosas, estavam três fabri-
cantes de automóveis. A Volks-
wagen era a quarta, a General
Motors/Chevrolet, a oitava, e a
Fiat, a décima colocada.

Agora, apenas a Fiat manteve
a sua posição, ou seja, o décimo
lugar. A Volkswagen caiu para o
décimo segundo lugar e a Gene-
ral Motors/Chevrolet caiu para o
décimo terceiro posto.

VALÉRIA GONÇALVEZ/AE-24/2/2010

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os segredos
e dicas de comobeber
e comer bem.
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Liderança. A marca do Bradesco ficou em primeiro lugar e foi avaliada em R$ 23,1 bilhões
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 abr. 2010, Economia & Negócios, p. B9.




