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Cuba anuncia novas regras tributárias
O governo de Cuba anunciou ontem que aplicará aos pequenos
empresários privados um imposto de renda progressivo, com alíquotas
de 25% a 50% da renda bruta anual. As novas regras para a iniciativa
privada no regime comunista são parte da atual onda de abertura
econômica na ilha, a maior em várias décadas, já que a iniciativa privada
deverá absorver parte dos 500 mil funcionários públicos que devem ser
dispensados nos próximos seis meses para reduzir os gastos do Estado.

● EUA: confiança do consumidor —
Conference Board (outubro).
● EUA: índice de atividade
manufatureira do FED Richmond .
● Alemanhâ: índice GFK de
confiança do con sumidor (out.).
● Alemanha: índice de preços
ao consumidor (outubro).
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Palestrante: Marcelo Thalemberg, diretor de MT Criativa

A COLABORAÇÃO COMO INSTRUMENTO GERADOR 
DE RECEITA PARA AS CORPORAÇÕES
Palestrante: Edison Morais, sócio-diretor da Entelcorp

CLOUD COMPUTING EM AMBIENTE 
DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA
Palestrante: Gilberto Vilaça, sócio-diretor da Cloud2B

O DESAFIO DA IMPLANTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 
UNIFICADA: MERCADO, PROCESSOS, GESTÃO E PESSOAS
Palestrante: Fernando De La Riva, sócio-fundador da Concrete Solutions

UNIFIQUE A COMUNICAÇÃO E AMPLIE SEUS NEGÓCIOS.
VENHA CONHECER AS NOVAS SOLUÇÕES QUE REDUZEM CUSTOS DE COMUNICAÇÃO E 
ESTABELECEM NOVAS FORMAS DE TRABALHO E ORGANIZAÇÃO PARA SUA EMPRESA.

REALIZAÇÃOPROMOÇÃOPARCEIROS DE MÍDIA

APOIOPATROCÍNIO GOLD PATROCÍNIO BRONZE

10 de novembro, 2010 | Hotel Paulista Plaza, São Paulo-SP

Confira a programação completa no site
www.convergecom.com.br/eventos

INSCRIÇÕES
0800 77 15 028
inscricoes@convergecom.com.br

Acordos bilaterais são arma para
proteger transnacionais brasileiras
Documento em formatação
com o governo do Chile
deve servir de modelo
para outros países

Com os fluxos de Investimento
Direto Estrangeiro (IDE) min-
guados num mundo em crise e,
na outra ponta, com o Brasil
melhorando sua posição na in-
ternacionalização de empre-
sas, os acordos bilaterais são
vistos por analistas como o ca-
minho mais adequado para
acentuar esse movimento e
trazer mais proteção aos inves-
tidores nacionais em terra es-
trangeira. Um acordo em for-
matação com o Chile deve ser
usado pelo governo como mo-
delo para a implementação de
acordos de investimento com
outros países do mundo.

Segundo dados da Unctad
(braço da ONU para o comér-
cio e desenvolvimento) relati-
vos aos últimos 10 anos, foram
assinados 1004 tratados de in-
vestimentos no mundo e o
Brasil ficou entre os 19 países
(de um total de 177) que não
assinaram nenhum acordo. O
secretário de Comércio Exte-
rior do Mdic, Welber Barral,
lembra que o Brasil sempre foi
resistente a acordos de inves-
timento e que houve, na déca-
da de 90, uma tentativa de se
firmar diversos acordos. Mas o
Congresso era contra e o go-
verno desistiu.

Agora, diante de uma de-
manda crescente do setor pri-
vado brasileiro, o governo co-
meça a delinear o tratado com o
Chile e estabeleceu conversas

com o México para um acordo
mais amplo, que envolve inves-
timentos, compras e proprieda-
de intelectual, entre outros
itens. “Ocorre que a própria
Constituição brasileira dá ga-
rantia de investimento nacional
tanto para o investidor brasilei-
ro como para o estrangeiro. Mas
você não tem isso em todos os
países. Então, os investidores
brasileiros querem obter um ní-
vel maior de garantia através
desses acordos”, diz Barral.

Para o presidente da Sobeet,
Luís Afonso Lima, é mais ade-
quado estabelecer esses acor-
dos de investimentos com paí-
ses nos quais o Brasil tenha
mais investimentos do que a
via contrária. “Se há mais in-
vestimentos do país aqui esta-
remos protegendo mais do que

sendo protegidos. Por isso o
acordo é mais importante
onde o Brasil esteja ou preten-
da investir mais”, diz Lima.
Nessa lógica, o Brasil deveria
investir em acordos com paí-
ses como a Bolívia, África do
Sul, Venezuela, Áustria, Ar-
gentina e Canadá, que contam
com Investimento Brasileiro
Direto maior do que o Investi-
mento Direto Estrangeiro.

Na avaliação do economista
da Tendências Consultoria,
André Sacconato, os acordos
bilaterais são a alternativa
diante das dificuldades em se
estabelecer acordos via blocos.
“O único ponto é que é preciso
atentar para a qualidade dos
mecanismos de proteção que
estão são colocados nesses
acordos.” ■ E.R.

O Brasil foi um
dos 19 países que
não assinaram
nenhum tratado
bilateral ao longo
dos últimos dez anos

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 39.
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