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O ministro da Ciência e Tecno-
logia, Aloizio Mercadante, dis-
se ontem em Pequim que a ex-
ploração das reservas do pré-
sal vai aumentar ainda mais o
peso dos bens básicos na pau-
ta de exportações do Brasil,
que corre o risco de “ficar pri-
sioneiro da doença holande-
sa”, fenômeno que provoca a
desindustrialização em razão
da forte apreciação do câmbio
decorrente da exportação de
produtos básicos.

A entrada de dólares já levou a
uma significativa alta do real,
que hoje é o “problema funda-
mental” da falta de competitivi-
dade brasileira, avaliou Merca-
dante, que chegou ontem à capi-
tal chinesa para acompanhar a
visita que a presidente Dilma
Rousseff inicia hoje ao país.

“Por que nosso superávit co-
mercial caiu de US$ 40 bilhões
para US$ 20 bilhões?”, questio-
nou o ministro. Segundo ele, não
foi por causa dos juros altos, da
carga tributária nem das defi-
ciências de infraestrutura, ou-
tros fatores responsáveis pela fal-
ta de competitividade brasileira.
Foi por causa do câmbio.

O ministro não disse, mas o
problema é especialmente agu-
do na relação com a China, país
que intervém pesadamente para
manter sua moeda em patamar
depreciado em relação ao dólar,
enquanto o real se valoriza de
maneira constante.

Em sua opinião, o caminho pa-
ra mudar o perfil das exporta-
ções e da economia brasileira é o
investimento em inovação, e um
dos pontos altos da visita presi-

dencial será a busca de parcerias
com os chineses nessa área. Par-
te dos recursos para esses inves-
timentos deve vir da receita obti-
da na exploração de recursos na-
turais, como petróleo e minério,
observou.

O desequilíbrio na qualidade
da pauta do comércio bilateral
foi demonstrado por Mercadan-
te com números enfáticos: o pre-
ço médio do que a China exporta
para o Brasil é de US$ 3 mil a tone-
lada, enquanto o do que o Brasil
vende para a China é de US$ 163.

Inovação. O Brasil também

quer aprender com a experiên-
cia da China, que investe quase
2% do PIB em pesquisa e desen-
volvimento e colocou a inovação
no centro do Plano Quinquenal
para o período 2011-2015, disse
Mercadante. Em sua opinião,
sem uma estratégia clara nesse
setor, o Brasil tende a ser um ex-
portador de produtos primários,
como minério de ferro, petróleo
e soja, e importador de bens de
alto valor agregado. “Ou nos aco-
modamos em ser exportadores
de commodities ou enfrenta-
mos a agenda da inovação.”

A situação se agrava mais ain-

da com a clara estratégia chinesa
para a inovação, que leva ao au-
mento constante do valor agre-
gado de sua pauta de exporta-
ções.

Mercadante deu outros núme-
ros para mostrar a disparidade
entre exportar commodities e
bens de alta tecnologia: o Brasil
precisa vender 21,5 mil tonela-
das de minério de ferro para com-
prar 1 tonelada de semiconduto-
res, um dos principais produtos
que o país importa da China. No
caso da soja, a relação é de 1.700
toneladas para 1.

Dilma quer atrair investimen-

tos chineses para a área de alta
tecnologia no Brasil e terá encon-
tros com os dirigentes das fabri-
cantes de equipamentos de tele-
comunicações ZTE e Huawei,
que já atuam no Brasil e podem
anunciar expansão de seus negó-
cios no país durante a visita. A
presidente também vai se reunir
com representante da Foxconn,
a maior fabricante de eletrôni-
cos do mundo, que trabalha em
esquema de terceirização para
marcas globais como Apple, Dell
e HP.

Mercadante ressaltou que o
Brasil já tem produtos de alta tec-

nologia para vender para a Chi-
na, entre os quais estão os aviões
da Embraer e os ônibus da Mar-
copolo. O problema é que as
duas empresas enfrentam barrei-
ras para entrar no mercado local,
que refletem a política industrial
chinesa de dar prioridade aos
produtores nacionais.

Amanhã, Mercadante e outros
representantes brasileiros da
área de ciência e tecnologia se
reunirão com seus pares chine-
ses para definir áreas de coopera-
ção para desenvolvimento de
projetos conjuntos em ciência e
tecnologia.

Será o mais importante encon-
tro do tipo já realizado entre os
dois países e a intenção é que as
discussões gerem medidas con-
cretas, a primeira das quais já vai
ser anunciada na visita: a criação
do Centro Brasil-China de Nano-
ciência e Nanotecnologia.

Os setores identificados pelos
dois lados para possível coopera-
ção são: energias renováveis, na-
nociência, tecnologia da infor-
mação, tecnologias agrícolas e
ciências espaciais. Todas foram
declaradas como estratégicas pe-
la China no Plano Quinquenal
2011-2015 e em algumas delas o
Brasil já obteve progressos, co-
mo tecnologias agrícolas e ener-
gias renováveis.

Tate®, o fabricante líder mundial em pisos de acesso elevado e soluções de distribuição de serviço no subsolo, tem 
acabado sua relação com Giroflex e está ingressando diretamente no mercado brasileiro. Antecipamos a abertura de 
uma fábrica no São Paulo no futuro próximo, por enquanto estaremos fornecendo o mercado brasileiro desde os Estados 
Unidos. Como resultado, estamos atualmente aumentando nossa rede de distribuição.

Como o líder da indústria, Tate oferece:
• Uma ampla linha de produtos que satisfazem as especificações mais estritas dos projetos

- Ampla extensão de painéis de pisos elevados para Centros de Dados e Escritórios Comerciais
- Ampla extensão de acabados especializados disponíveis
- Soluções de ar condicionado para o subsolo
- Soluções de resfriamento para Centros de Dados

• Mais de 45 anos de história com mais de 50 milhões de 
metros quadrados instalados mundialmente

• Produtos de qualidade superior manufatura-
dos nas instalações ISO 9001/140001

• O melhor na assistência técnica de classe e 
serviço pessoal ao cliente

Se você está interessado em se juntar à rede de distribuição mundial 
mais forte de pisos de acesso elevado, entre em contato com Larry Kuhn 
ao +1-443-690-3244 ou e-mail larrykuhn@tateaccessfloors.com.

P i s o s E l e v a d o s

Hoje
Chegada a Pequim.
Dia livre.

12/04 - Terça
Encontro com Hu Jintao, pre-
sidente da China
Encerramento do
Fórum de Empresários

13/4 - Quarta
Encontro com o primeiro-mi-
nistro Wen Jiabao.
Encontro com o presidente
da Assembleia do Povo, Wu
Bangguo.

14/4 - Quinta
III Cúpula dos Brics e
reuniões bilaterais

15/4 - Sexta
10.º Fórum Asiático de Boao.

16/4 - Sábado
Visita aos guerreiros de
terracota.
Embarque para o Brasil.

Respostas da tributarista Eli-
sabeth Lewandowski Libertu-
ci, do escritório Libertuci Ad-
vogados Associados, para dú-
vidas sobre a declaração do
Imposto de Renda. Perguntas
podem ser enviadas para o
e-mail: imposto.renda@gru-
poestado.com.br.

1.
Estou vendendo área ru-
ral (único imóvel) que foi
comprada em 2007 por
R$ 150 mil e será vendido
por R$ 650 mil. Com o di-
nheiro comprarei outro
imóvel residencial. Por
ter menos de cinco anos
entre aquisição e venda
estou isento de IR? Se pa-
gar imposto será sobre
qual valor e qual porcen-
tagem? Também fiz outra

venda imobiliária há menos
de cinco anos.
A pessoa física que tem um úni-
co imóvel e fizer venda até R$
440 mil, não paga IR sobre even-
tual ganho apurado, desde que
não tenha feito outra venda nos
últimos cinco anos. No seu ca-
so, essa isenção não se aplica. 1)
a venda é superior a R$ 440 mil;
e 2) você fez outra venda há me-
nos de cinco anos. A isenção
sobre ganho de capital no caso
de aplicar o produto da venda
na compra de outro imóvel tam-
bém não se encaixa porque pres-
supõe que o imóvel vendido
também tenha natureza residen-
cial. Baixe o programa “Ganhos
de Capital” 2011 e verifique
quanto deve pagar de IR sobre a
venda. Para ter o cálculo é im-
portante informar a data exata
da compra do imóvel em 2007.

2.
Vendi um terreno em
21/09/2010 acima do valor

declarado. Entendi que
preciso baixar o progra-
ma Ganhos de Capital
2010 e preencher com o
valor original e o vendi-
do. Como ainda estou no
prazo de 180 dias para
comprar um imóvel não
preciso pagar o ganho de
capital ?
O eventual IR sobre o ganho
de capital deve ser pago até o
último dia subsequente ao
do recebimento das parcelas
da venda. Você deve declarar
se vai comprar o imóvel no
prazo legal para se valer da
isenção. Caso, após o prazo,
não haja compra do outro
imóvel e não tenha sido pago
o imposto, este será devido
com multa de 20% e juros
Selic. O ganho de capital do
apartamento de 2010 deverá
ser pago com a incidência de
multa de 20%, e juros calcula-
dos desde a data do recebi-
mento dos valores da venda.

PEQUIM

O governo brasileiro pode criar
um imposto para taxar automó-

veis nacionais ou importados
movidos apenas a gasolina, a fim
de incentivar o uso do etanol e
angariar recursos para o investi-
mento do País em inovação. A
proposta faz parte de estudo pa-
ra a criação de fundos setoriais
em quatro áreas: indústria auto-
motiva, sistema financeiro, mi-
neração e construção.

Um dia antes da chegada da
presidente Dilma Rousseff a Pe-
quim, o ministro da Ciência e

Tecnologia, Aloizio Mercadan-
te, deixou claro que o Brasil deve
indicar prioridade em relação ao
etanol. “Podemos tributar todo
automóvel que não seja bicom-
bustível ou não seja (movido a)
etanol para criar fundos seto-
riais e financiar pesquisa e desen-
volvimento”, afirmou.

Dilma desembarca hoje na ca-
pital da China, para uma visita de
seis dias, e tem interesse em pôr
o etanol na pauta das negocia-

ções internacionais estratégi-
cas. Na lista dos 20 acordos que a
presidente assinará com o gover-
no chinês há pelo menos um me-
morando de entendimento que
objetiva “promover parcerias pa-
ra o desenvolvimento de biocom-
bustíveis de segunda geração”.

Mercadante não deu detalhes
sobre a criação dos fundos seto-
riais e eventuais tributos, mas
disse já ter conversado sobre o
assunto com Dilma. A ideia é

criar “soluções fiscais” que pos-
sam fazer frente à tesourada no
Orçamento. No caso da indús-
tria automobilística, o aporte fi-
nanceiro para o novo fundo po-
deria auxiliar pesquisas sobre re-
sistência de motores a etanol.

Acompanhada por uma comi-
tiva de cinco ministros e 237 em-
presários, Dilma quer convencer
os chineses ainda a investir em
produtos manufaturados. Embo-
ra a China seja o maior parceiro
comercial do Brasil, a pauta das
exportações é dominada por
commodities, como minério de
ferro, petróleo e soja. / V.R. e C.T.

DILMA NA CHINA

País quer parceria chinesa em inovação
Busca por novos investimentos em tecnologia no Brasil será um dos principais pontos discutidos entre brasileiros e chineses

Governo estuda taxa para veículos a gasolina

TIRE SUAS DÚVIDAS

Declaração
de IR 2011

Objetivo é incentivar o
uso de etanol e, ao
mesmo tempo, angariar
fundos para incentivar
projetos de inovação

ANDRE DUSEK/AE - 4/1/2011

Desindustrialização. Para Mercadante, Brasil precisa apostar em inovação para não ficar prisioneiro da ‘doença holandesa’
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