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Notas & Informações

Com base em estu-
do recente do
Conselho Empre-
sarial Brasil-Chi-
na (CEBC), aque-
le país seria o que

mais investiu no Brasil em
2010. Segundo o documento,
os investimentos chineses no
País foram de US$ 12,9 bilhões
no ano passado, o que represen-
taria 26,6% do total de investi-
mentos estrangeiros diretos no
País em 2010 (US$ 48,46 bi-
lhões). O levantamento, po-
rém, deve ser examinado com
cuidado, uma vez que muitos
dos investimentos menciona-
dos como feitos no Brasil não
passam, na realidade, de com-
pra de participação em compa-
nhias internacionais aqui insta-
ladas. Não há melhor exemplo
desse tipo de investimento do
que os US$ 7,1 bilhões gastos
pela estatal chinesa da área pe-
trolífera, a Sinopec Corp, na
aquisição de 40% da Repsol
Brasil, controlada pelo capital
hispano-argentino. A operação
pode permitir aumento do capi-
tal da subsidiária brasileira pa-
ra financiar sua atuação na ca-
mada do pré-sal, mas não se tra-
ta de um investimento estran-
geiro direto, com entrada de ca-
pital. Houve outros negócios
desse gênero, mas, mesmo não
computando tais operações, a
China, a partir do ano passado,
vem se credenciando como um
dos maiores investidores no
País, o que pode ser útil ao de-
senvolvimento econômico na-
cional, desde que as leis em vi-
gor sejam cumpridas e as auto-
ridades brasileiras não se dei-
xem levar pela ingenuidade.

“A China vem consolidando

há alguns anos uma base inter-
nacional de matérias-primas e
o Brasil passou a fazer parte
desta base de fornecedores”,
diz o estudo. De fato, o maior
volume de investimentos pro-
venientes da China tem sido
voltado para as áreas de petró-
leo, mineração e produção agrí-
cola. Estatais chinesas já adqui-
riram reservas de minério de
ferro de milhões de toneladas,
em Minas Gerais e na Bahia, as-
sociadas ou não ao capital na-
cional. O níquel e a cadeia de
produção do alumínio estão
também na mira das gigantes
estatais da China.

No setor do agronegócio, ain-

da há pouco foi anunciado um
investimento de US$ 4 bilhões
pela Chongqing Grain Group,
na instalação de um polo de es-
magamento de soja em Barrei-
ras (BA), possibilitando a ex-
portação de maior volume de
óleo de soja. O risco é que com-
plexos industriais desse tipo ad-
quiram áreas de cultivo em ter-
ritório nacional além do que a
lei permite.

O recente parecer da Advoca-
cia-Geral da União, reafirman-
do a validade da Lei 5.709/71,
que estabelece limites para a
posse de terras por estrangei-
ros, tem caráter geral, mas cer-
tamente levou em conta o cres-
cente interesse chinês pela
aquisição de reservas minerais
e de áreas agricultáveis no País.

Os setores de energia elétri-

ca e de telecomunicações exer-
cem forte atração sobre as com-
panhias chinesas, não havendo
barreiras à sua entrada no País.
É uma situação muito diferen-
te daquela com a que se depa-
ram empresas brasileiras dis-
postas a investir em setores
considerados estratégicos por
Pequim. Como o boicote à Em-
braer na China deixa patente,
não há reciprocidade de trata-
mento nesses casos.

O estudo destaca que a prefe-
rência das companhias chine-
sas é por fusões e aquisições,
que correspondem a 83% dos in-
vestimentos que têm feito no
Brasil. A participação no capital
pode ser feita no exterior ou no
próprio país. Não há números
que permitam avaliar se os chi-
neses se contentam com uma
participação minoritária, que
deveria facilitar, segundo ainda
a CEBC, a superação de “diferen-
ças culturais”. Pelo que a prática
tem mostrado, nem sempre es-
sa forma de operar prevalece.

Como consta do estudo, so-
mente 11,5% dos investimentos
chineses no Brasil são “joint
ventures”, aliando o capital de
fora ao nacional. Uma terceira
modalidade é denominada
“greenfield” (construção de
uma unidade em território es-
trangeiro), sendo exemplo o
aporte de US$ 400 milhões pela
montadora Cherry, que vai pro-
duzir automóveis no País. Esse
segmento representa 5,2% do to-
tal de investimentos da China
no País e, evidentemente, a
Cherry veio para o País para dis-
putar o mercado interno, já su-
perabastecido de veículos, não
para montar aqui uma platafor-
ma de exportação.

O governo paulis-
ta anunciou a
redução, até o
final de 2012,
do Imposto so-
bre o Consumo

de Mercadorias e Serviços
(ICMS) que incide sobre itens
de consumo de massa e eletro-
domésticos. Esse pacote de me-
didas, chamado Outono Tribu-
tário, beneficiará mais de 58
mil empresas paulistas, segun-
do o governador Geraldo Alck-
min. Como a concessão de in-
centivos fiscais significa abrir
mão de arrecadação, o Estado
só pôde adotar essa medida
porque as suas contas estão
em ordem.

Este é, por isso, um dado fun-
damental que, aliás, o governa-
dor do Estado fez questão de
ressaltar na audiência que teve
com a presidente Dilma Rous-
seff, na primeira quinzena de
março. Ao pleitear um aumen-
to do teto de endividamento
do Estado de R$ 15 bilhões, ar-
gumentou que “São Paulo me-
lhorou muito a relação entre a
dívida e a receita corrente líqui-
da, cumprindo com folga o que
determina a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF)”.

O orçamento paulista é su-
peravitário. Em 2009, o gover-
no conseguiu um superávit pri-
mário de R$ 2,6 bilhões, 35%
superior ao R$ 1,9 bilhão pre-
visto. Em 2010, também teve
superávit primário e R$ 21,9 bi-
lhões para investir. Com o au-
mento do limite de endivida-
mento pretendido por Alck-
min, o Estado terá mais R$ 15
bilhões para investir, 70% do
que foi investido no ano passa-
do. Em 2010, a União investiu

R$ 44 bilhões.
O ICMS que incide sobre

produtos de consumo da linha
branca – fogões, geladeiras, la-
vadoras, tanquinhos – foi redu-
zido de 18% para 7%. Para a in-
dústria de placas de madeira
MDF (utilizadas na fabricação
de móveis), a redução foi de
12% para 7%. E benefícios fis-
cais que venceriam no final
deste mês foram prorrogados,
entre os quais o da redução da
base de cálculo ou o diferimen-
to do recolhimento do tributo.

Aplica-se assim, a alguns se-
tores, o que todos os demais
pedem, com razão, que é mais
prazo para recolher o tributo,

como ocorre na maioria dos
países desenvolvidos. A justifi-
cativa é que, entre a aquisição
de um produto industrial pelas
empresas de varejo e a sua ven-
da, decorre um prazo que pode
chegar a vários meses.

A redução da base de cálcu-
lo e o diferimento do ICMS se-
rão aplicados aos setores de
autopeças, alimentos, brinque-
dos, instrumentos musicais,
perfumaria e cosméticos, cou-
ros e calçados, papel higiêni-
co, têxtil, vestuário e vinho.
Outros setores foram incluí-
dos entre os beneficiados, tais
como os que produzem leite
longa vida, iogurte, leite fer-
mentado e solventes.

O benefício foi estendido a
bens de capital: empresas em
fase pré-operacional poderão

adquiri-los em condições favo-
recidas. No longo prazo, esta é
a medida mais importante, por-
que a taxa de investimento do
País é insatisfatória, da ordem
de 19% do Produto Interno
Bruto (PIB). Seria necessário
elevá-la para cerca de 25% do
PIB para conseguir uma taxa
de crescimento sustentado da
ordem de 5% ao ano. Para isso,
os demais Estados deveriam se-
guir o exemplo de São Paulo,
criando folga orçamentária pa-
ra investir.

Essas medidas têm dois obje-
tivos, segundo Alckmin: “O pri-
meiro é a criação de empregos,
com mais empresas investindo
e se instalando em São Paulo, e
o segundo é a diminuição de
preço para o consumidor final,
devido à redução da carga tri-
butária”. Outra preocupação
sua é com a competitividade:
“Não vamos deixar que uma
empresa saia do Estado por fal-
ta de competitividade”.

A redução de tributos favore-
ce os investimentos, pois é se-
guida de aumento das vendas
e, portanto, do aumento da re-
ceita tributária, como ocorreu
em outros casos de diminuição
do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços. O go-
verno federal também testou –
e com ela se beneficiou – a redu-
ção tributária, sobretudo do Im-
posto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) sobre veículos,
que estimulou as vendas e per-
mitiu arrecadar mais.

A constatação dos bons resul-
tados dos incentivos deveria es-
timular a União a adotar uma
política ampla de desoneração
tributária, liberando a econo-
mia para crescer.
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Escolhido para as-
sumir a presidên-
cia da Vale, a maior
companhia privada
brasileira, o execu-
tivo Murilo Ferrei-
ra terá de atender a
dois objetivos pos-

sivelmente incompatíveis – cuidar
do crescimento da empresa e de sua
rentabilidade e, ao mesmo tempo,
agradar ao governo. Se for obedien-
te à presidente Dilma Rousseff e aos
políticos por ela autorizados a dar
palpites, comprometerá o desempe-
nho econômico da Vale e perderá a
confiança dos acionistas privados.
Se assumir a função como um pre-
posto do Palácio do Planalto, acaba-
rá entrando no jogo do aparelhamen-
to partidário e do empreguismo.
Mas, se levar em conta só os crité-
rios profissionais e se concentrar na
gestão dos negócios, entrará em con-
flito com o Palácio do Planalto, fica-

rá sujeito a pressões políticas e terá
de lutar duramente, como lutou seu
antecessor, Roger Agnelli, para não
ser defenestrado. Poderá resistir até
por muito tempo, mas a derrota se-
rá quase certa.

Ao escolher o nome do executivo
Murilo Ferreira, os controladores da
empresa levaram em conta esse du-
plo desafio. O administrador foi fun-
cionário do grupo, presidiu a Vale In-
co, no Canadá, e é conhecido no mer-
cado. Ontem mesmo já houve mani-
festações de investidores a favor de
seu nome. Além disso, ele presidiu a
Albrás, empresa fabricante de alumí-
nio e grande consumidora de eletrici-
dade. Nessa condição, reuniu-se vá-
rias vezes com a então ministra de
Minas e Energia, Dilma Rousseff. Mu-
rilo Ferreira, segundo fontes confiá-
veis, era o nome preferido da presi-
dente da República para a sucessão
de Roger Agnelli.

O problema do novo presidente

da Vale, no entanto, não consistirá
apenas em manter um difícil equilí-
brio entre as demandas do mundo
político e as do mercado. Muitos em-
presários importantes são forçados,
ocasionalmente, a levar em conta os
dois tipos de interesse. Mas o caso
da Vale é especial. Como empresa
privada, cresceu firmemente, multi-
plicou seus lucros e alcançou posi-
ções cada vez mais importantes no
mercado global. Alimentou o Tesou-
ro Nacional com volumes crescen-
tes de impostos e tornou-se um fa-
tor de enorme importância estratégi-
ca para o País. Sem a Vale, a econo-
mia brasileira seria muito menos di-
nâmica e as contas externas, muito
menos seguras.

Em outras palavras, a Vale, tal co-
mo foi administrada a partir da priva-
tização, assumiu um papel cada vez
mais importante para a realização
dos objetivos nacionais. O ministro
de Minas e Energia, Edison Lobão,

parece desconhecer esse fato.
Segundo ele, a Vale “precisa contri-

buir mais fortemente para os interes-
ses do País”. “A produção de aço no
País”, acrescentou, “é conveniente, é
necessária ao povo brasileiro e à so-
ciedade.” Ele não explicou a diferen-
ça entre o povo brasileiro e a socieda-
de, mas esse pormenor é pouco rele-
vante, no meio desse discurso lamen-
tável. A produção de aço é importan-
te, de fato, mas a siderurgia brasilei-
ra tem cumprido bem esse papel – e
com sobras, porque há capacidade
ociosa no setor.

O ministro parece ignorar tam-
bém esse fato. Isso é compreensível.
Reconduzido ao cargo por influên-
cia do senador José Sarney, ele deve
preocupar-se com assuntos muito
mais importantes, como a sujeição
da Vale aos interesses políticos do
Planalto e de seus aliados. O sim-
ples fato de o ministro Edison Lo-
bão falar a respeito das obrigações

da Vale é preocupante não só para
os acionistas privados, mas para to-
dos os brasileiros sérios. A ocupação
do setor elétrico estatal pelo PMDB
é fato bem conhecido. Outras esta-
tais têm sido usadas, também, para
servir aos aliados do governo. As
consequências tornaram-se públi-
cas, em alguns casos, depois da exibi-
ção de vídeos gravados durante ses-
sões de bandalheiras.

Será esse o destino da Vale? A per-
gunta é mais que razoável, diante da
experiência brasileira. Mas as pers-
pectivas já são assustadoras, mesmo
sem a hipótese da distribuição preda-
tória de cargos. O governo quer for-
çar a companhia a investir segundo
critérios voluntaristas – por exem-
plo, aumentando a capacidade ocio-
sa do setor siderúrgico ou substituin-
do o Grupo Bertin no consórcio da
Hidrelétrica de Belo Monte. Terá o
novo presidente algo razoável para
dizer sobre essas pretensões?

O presidente da Vale presidirá?

● “Quando ela diz para não criminalizar e abrir o debate, eu
acho que o caminho está por aí.”
HÊIDER MENEZES DE SOUSA

● “Deve-se sim deixar pessoas como Bolsonaro falar. A liberda-
de de expressão está aí para ser utilizada por todos.”
MIRTÔ BEATRIZ

● “Respeito Tas e filha, embora não concorde com ela. Como
advogado, porém, nunca advoguei violência contra eles e elas.”
FRANCISCO ANTÔNIO SALLES

“Roger Agnelli, valeu!”

J. S. DECOL / SÃO PAULO, SOBRE
O SEU DESEMPENHO
COMO PRESIDENTE DA VALE
decoljs@globo.com

“Na hipótese absurda de
ocorrer a prescrição
dos delitos, a falência
moral do Estado brasileiro
estará consagrada”

FRANCISCO ZARDETTO / SÃO
PAULO, SOBRE O MENSALÃO
fzardetto@uol.com.br

“É mais fácil acreditar
em Papai Noel e coelho da
Páscoa do que crer que
o dinheiro do mensalão
nos será devolvido”

MARIA DO CARMO ZAFFALON
LEME CARDOSO / BAURU, IDEM
mdokrmo@hotmail.com

Vício do sistema

Hoje é possível a um legislador
eleger-se sem o menor compro-
misso com seus eleitores. O can-
didato praticamente compra a va-
ga. Depois negocia suas posições
no Congresso mediante retribui-
ções, entre elas o mensalão. Terrí-
vel verdade! Precisamos de um
sistema eleitoral que vincule o
parlamentar a seus eleitores, e
com isso o eleitor terá mais con-
trole. Precisamos ainda de elei-
ções mais baratas, tornando viá-
veis novas lideranças regionais.
Precisamos do voto distrital.
REYNALDO PEREIRA
rpereira.bh@uol.com.br
São Paulo

VALE
Eminência parda

O ex-presidente Lula não desma-
mou do governo e ainda está dan-

do as cartas. Sua obsessão em
derrubar Roger Agnelli da presi-
dência da Vale teve sucesso. Nos-
sa presidente, Dilma Rousseff,
foi eleita rainha da Inglaterra?
EDWARD BRUNIERI
ebsolucao@uol.com.br
São Paulo

COMBUSTÍVEIS
Preços em alta

Lula deixou o ranço de dirigentes
de futebol para Dilma. Falam que
estão “prestigiando” e demitem
em seguida. Falaram que não iam
aumentar os combustíveis, mas
lá vão 10% de aumento nos pos-
tos da Petrobrás, tida e havida co-
mo “autossuficiente”. E assim
pensam que vão diminuir a infla-
ção. Que pena, o Plano Real está
na “marca de pênalti”, para falar
a linguagem que eles entendem...
IVAN DE ABREU AURELI
aurelivan@gmail.com
São Paulo

Petróleo, mineração e
produção agrícola são
alvos preferenciais das
estatais chinesas

O que a China busca no Brasil

A constatação dos bons
resultados deveria
estimular igual política
no governo federal

A redução do ICMS em São Paulo

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




