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Monsanto demite 85
de empresa de pesquisa

Vale acusa governo federal de
cobrança indevida de royalties

Negócios
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A Monsanto confirmou ontem a
demissão de 85 funcionários de
sua empresa de pesquisa em ca-
na-de-açúcar no País, a CanaVia-
lis Alellyx, o que reduziu o qua-
dro do braço da multinacional
no Brasil em 25%, de 340 para 275
empregados. Dos demitidos, cer-
ca de 15 eram pesquisadores com
nível superior. Os cortes foram
distribuídos em várias unidades
de pesquisa da empresa, cuja se-
de é em Campinas (SP).

Segundo o diretor-geral da Ca-
naVialis Alellyx, Ivo Fouto, a re-

dução faz parte de uma readequa-
ção à realidade do mercado. Se-
gundo ele, o processo incluirá
“ajustes de mais duas ou três pes-
soas”. Outro fator que contri-
buiu para o corte, diz Fouto, foi o
Zoneamento Agroecológico da
Cana-de-Açúcar, implantado pe-
lo governo federal em 2009, que
limitou a cultura em áreas nas
quais a CanaVialis Alellyx tinha
estações de pesquisa.

A CanaVialis, criada em 2003,
e a Alellyx, nascida em 2002, per-
maneceram companhias de pes-
quisa independentes dentro da
Votorantim Novos Negócios até
novembro de 2008, quando fo-
ram compradas por US$ 290 mi-
lhões pela Monsanto.

O executivo negou rumores
de que a Monsanto teria planos
de transferir as pesquisas com ca-
na do Brasil para os EUA. “Isso
não faz o menor sentido.”

Fertilizantes. Sinochem e Rio
Tinto podem se unir por Potash

● Produção
A China é o maior fabricante de
calçados do mundo, mas desde
o antidumping perdeu espaço
como fornecedor do Brasil. O
Vietnã se tornou a principal ori-
gem dos sapatos importados
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“Estamos reunindo todas as
empresas, menos a Vulcabrás.
Queremos criar uma agenda
positiva com o governo e mostrar
as consequências dessa medida”
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Departamento Nacional
da Produção Mineral
fez ‘interpretação
imprópria da legislação’,
alega a empresa

US$ 13,85

● Proposta

Concorrentes dizem que sobretaxa a
tênis chinês só beneficia a Vulcabrás

Monica Ciarelli / RIO

A Vale acusou ontem o Departa-
mento Nacional da Produção Mi-
neral (DNPM) de fazer “cobran-
ças indevidas” de royalties sobre
o minério extraído das minas da
companhia no Complexo Cara-
jás, no Pará. Em nota, a empresa
informou ainda que já está recor-
rendo na Justiça contra essa “in-
terpretação imprópria da legisla-
ção” pelo órgão.

Esta semana, o DNPM pediu a
inclusão do nome da Vale no Ca-
dastro Informativo de Créditos

não-Quitados do Setor Público
Federal (Cadin) sob a alegação
de que não estaria recolhendo
corretamente a Compensação
Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais (CFEM) – os
royalties do setor. A inclusão de
uma empresa no Cadin impede a

participação em licitações e ob-
tenção de financiamentos. Em
nota, a mineradora informa que
já solicitou ao DNPM detalhes
sobre os débitos que originaram
a inclusão no Cadin para que pos-
sa tomar as “medidas cabíveis”.

No documento, a Vale ressalta

que cumpre “rigorosamente”
com suas obrigações fiscais,
incluindo o recolhimento de
valores referentes ao CFEM.
Segundo a companhia, a dis-
cordância entre a posição da
Vale e do DNPM se deve a
uma interpretação imprópria
da legislação brasileira.

Segundo fontes, o argumen-
to da Vale para tentar retirar
rapidamente seu nome do Ca-
din se baseia também no fato
de a discussão em torno do pa-
gamento dos royalties ainda
não ter chegado à última ins-
tância. Por isso, o DNPM esta-
ria errado na inclusão da Vale
no cadastro.

Além dos processos aber-
tos esta semana, o Cadin tem
mais quatro outras inscrições
da Vale como “inadimplen-
te”, todas feitas este ano. Três
dos lançamentos foram feitos
em julho passado; o quarto no
dia 17 de agosto. O Cadin é um
banco de dados onde são lan-
çados, desde 2002,nomes de
empresas e pessoas físicas em
débito com a União.

● Barreira

Produção. A Vulcabrás argumenta que, além dela, existem 249 fabricantes de calçados esportivos no País e que, por isso, não é a única beneficiada

Readequação da
CanaVialis Alellyx
incluirá ainda ‘ajustes de
mais duas ou três
pessoas’, diz executivo

estadão.com.br

são cobrados no País, desde mar-
ço, por par de sapatos importa-
dos da China. O prazo previsto
para a medida é de cinco anos

Raquel Landim

Os importadores de tênis es-
tão reclamando que a sobreta-
xa contra a importação de pro-
dutos chineses beneficia só
uma empresa – a Vulcabrás,
do empresário Pedro Grende-
ne. Eles afirmam ainda que a
tarifa antidumping inviabiliza
seu negócio e pode comprome-
ter os investimentos para Co-
pa e Olimpíada.

Oito empresas se uniram para
tentar retomar as negociações
com o governo. O grupo inclui as
multinacionais Nike, Adidas,
Asics, Puma, New Balance, Ske-
chers, mas também companhias
nacionais como Penalty/Cambu-
ci e São Paulo Alpargatas.

Desde março, o Brasil cobra
US$ 13,85 por par de sapato im-
portado da China. Os fornecedo-
res estabelecidos nesse país são
acusados de praticar dumping,
que é vender abaixo do preço de
custo. A sobretaxa vigorará por
cinco anos e é adicional a tarifa
de importação de 35%.

Segundo apurou o Estado, a
proposta dos importadores é seg-
mentar o dumping e negociar
uma “banda de preços” para os
tênis. A sobretaxa mudaria con-
forme o preço do produto.

“Reunimos todas as empre-
sas, menos a Vulcabrás, que está
sendo beneficiada. Queremos
criar uma agenda positiva com o
governo e mostrar as consequên-
cias da medida”, disse o presiden-
te da Adidas, Marcelo Ferreira.
Segundo ele, a Adidas está reava-
liando os investimentos no Bra-
sil por causa da sobretaxa.

O vice-presidente da Asics,
Giovani Decker, também atacou
a Vulcabrás. “Nos causa curiosi-
dade o fato de o presidente da
Abicalçados ser também presi-
dente da única empresa benefi-
ciada pela tarifa”.

Mentiras. O diretor executivo
da Vulcabrás e presidente da Abi-
calçados, Milton Cardoso, afir-
ma que “é uma mentira” que só
Vulcabrás produz tênis no Bra-
sil. Segundo ele, existem 249 fa-

bricantes de calçados esportivos
no País, muitas situadas nas cida-
des de Nova Serrana (SP).

Desse total, 93 assinaram um
manifesto de apoio a medida an-
tidumping. O executivo disse
que não pode revelar o nome das
empresas, porque muitas são for-
necedoras das multinacionais.

“Eles são contra o antidum-
ping porque não querem produ-
zir no Brasil”, disse Cardoso. Se-
gundo ele, foram criados 70 mil
empregos.

Duas empresas nacionais tam-
bém fazem parte do grupo con-
tra o antidumping: a São Paulo
Alpargatas (fabricante da Ha-
vaianas) e a Penalty/Cambuci.
Mesmo sendo sócia da Abicalça-
dos, a São Paulo Alpargatas abriu
um processo contra a medida,
que deve ser julgado nos próxi-
mos dias pelo Supremo Tribunal
de Justiça. A empresa não deu
entrevista.

O presidente da Penalty/Cam-
buci, Roberto Estefano, disse

que elevou em 5% os preços das
chuteiras por causa da tarifa

e parou de importar algu-
mas linhas. “Quando o

processo começou, estava tudo
confuso e cada um lutou sozi-
nho. Agora estamos nos organi-
zando”, disse.

Os importadores estão espe-
cialmente preocupados com a

possibilidade de extensão da so-
bretaxa para outros países como
Vietnã ou Malásia. Na semana
passada, o governo regulamen-
tou a medida de “antielisão” pa-
ra impedir a triangulação de pro-
dutos para fugir do antidum-
ping.

“Se for estendido para outros
países da Ásia, vai inviabilizar o
negócio”, disse o vice-presiden-
te da Asics, Giovani Decker. Os
importadores argumentam que
tem fábricas em outros países e
não cometem infração ao mudar
a origem da importação.

Depois da medida, o Vietnã se
tornou o principal fornecedor

de calçados do Brasil. As impor-
tações de calçados daquele país
cresceram 160% de janeiro a ju-
lho em relação a igual período de
2009. Em compensação, as com-
pras vindas da China caíram
68,9% no mesmo período.

O secretário de Comércio Ex-
terior, Welber Barral, disse que o
governo vai investigar se está
ocorrendo triangulação antes de
aplicar a sobretaxa contra ou-
tros países. “A finalidade é evitar
a evasão. Quem não adota essa
prática, não precisa se assustar”,
disse. Ele reforçou que “a preocu-
pação do governo é a geração de
emprego”.

PAULO VITOR/AE–15/4/2010

● Ásia
O vice-presidente da Asics, Gio-
vani Decker, disse que, se a so-
bretaxa for estendida para ou-
tros países como Vietnã e Malá-
sia, o negócio será inviabilizado
no Brasil

Tarifa. Oito importadores de tênis tentam retomar negociações com o governo para abrandar condições, argumentando que a
situação atual pode inviabilizar seu negócio e comprometer os investimentos para a Copa do Mundo e a Olimpíada no Brasil

Cadin. Vale já tinha quatro inscrições como inadimplente

%HermesFileInfo:B-14:20100825:

B14 QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Text Box

Text Box

Text Box

Text Box

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 ago. 2010, Economia & Negócios, p. B14.




