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O governo brasileiro tem sido,
por meio da cobrança de impos-
tos, um dos principais sócios das
empresas. A alta tributação abo-
canha parte relevante da riqueza
gerada pelo setor privado. E o
tratamento vem sendo mantido
no que diz respeito às compa-
nhias locais que buscam a inter-
nacionalização. De acordo com
dados da PricewaterhouseCoo-
pers, o capital nacional foi res-
ponsável por 18% do total de fu-
sões e aquisições fechadas no ex-
terior no ano, o que indica a força
do movimento. Essas empresas
pagam o pesado custo do suces-
so. Ao contrário de países como
China, Espanha, França, Ingla-
terra e Estados Unidos, o Brasil
cobra imposto de renda das em-
presas que querem investir no
exterior, mesmo que os recursos
não sejam utilizados para remu-
nerar acionistas. “O Brasil cami-
nha na contramão da maioria dos

países de-senvolvidos, que têm o
princípio de estimular o reinves-
timento nas empresas, só cobran-
do impostos no momento em que
há distribuição do lucro. Há paí-
ses que vão ainda mais longe: não
cobram impostos mesmo nesse
caso, se o lucro da companhia
vem de uma atividade operacio-
nal e não especulativa”, afirma
Gustavo Haddad, sócio da área
tributária do Lefosse Linklaters.

O simples princípio de que, ao
mandar dinheiro para o exterior,
a empresa nacional tem de ser
imediatamente taxada embute
um equívoco, acredita Celso Cos-
ta, sócio do Machado, Meyer. “A
empresa brasileira que está indo
para fora não espera obter lucros
imediatos com a operação. De-
mora três ou quatro anos em mé-
dia. Mas o Fisco não leva isso em
consideração. A ideia é de que no
Brasil as coisas sempre acontece-
ram, apesar dos impostos”, diz.

Entretanto, assim como no
caso do ambiente regulatório, é
possível que o modelo tributário

esteja chegando ao limite, o que
se vê para empresas que buscam
se tornar globais como para es-
trangeiros, cada vez mais inte-
ressados em investir no país. “A
Receita Federal tem sido agressi-
va demais, pois sabe que o Brasil é
atrativo. Mas já passamos dos li-
mites. O modelo tributário é tão
complexo que até mesmo países
que têm acordos para não sofrer
dupla tributação em investimen-
tos no Brasil correm riscos”, cri-
tica Erika Tukiama, do Machado
Associados, que participa de um
comitê da Câmara Americana de
Comércio que tenta desenhar um
acordo desse tipo para fomentar
o comércio com o Brasil.

Outro tema relacionado à tri-
butação de investimentos estran-
geiros em empresas brasileiras é a
briga fiscal entre estados. “São
Paulo não reconhece créditos em
operações de incentivos fiscais de
outros estados, o que é sempre
complicado de explicar a um in-
vestidor estrangeiro”, diz Carlos
Asciutti, sócio da Ernst & Young.

Efeito contrário
Parte do apetite do Fisco na co-
brança de impostos se deve à
tentativa de impedir que empre-
sas brasileiras utilizem outros
países para fazer planejamento
tributário. “Para proteger-se de
forma legítima, o governo acaba
exagerando. Se caminhasse para
um modelo intermediário, o
Brasil teria grandes chances, por
sua importância, de servir de
plataforma de investimentos
para grandes empresas globais”,
diz Haddad, do Lefosse.

O Ministério da Fazenda, po-
rém, parece não estar muito dis-
posto a tornar as regras tributá-
rias mais flexíveis. Ao contrário:
desde o final do ano passado, o
órgão trabalha um projeto que
deve impedir que empresas en-
volvidas em fusões abatam de
seus lucros o ágio gerado pelas
operações e, assim, paguem me-
nos impostos. Segundo a Agência
Estado, devido à pressão das em-
presas, o envio da proposta ao
Congresso foi adiada. ■

Tributação, a grande inimiga das
empresas que querem ser globais

“O modelo tributário
brasileiro é tão
complexo que até
empresas de países
que têm acordos
para evitar dupla
tributação correm
esse risco

Erika Tukiama,
do Machado Associados

Empresas como a Braskem têm desafios
tributários pela frente rumo à globalização

Divulgação

Ao contrário de países cujos governos estimulam a internacionalização, Brasil continua a cobrar impostos

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 6.
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