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Enquanto as empresas nacionais
se internacionalizam cada vez
mais e com isso diminuem a di-
ferença entre o montante que o
Brasil recebe de investimento di-
reto estrangeiro (IED) e o que in-
veste mundo afora, a mentalida-
de reinante permanece a de um
país que historicamente é desti-
no de investimentos produtivos.
O melhor sintoma disso está no
pequeno número de acordos fir-
mados pelo país para evitar a du-
pla tributação: são 29 acordos,
mesmo patamar da Argentina
que tem o Produto Interno Bruto
(PIB) em torno de quatro vezes
menor que o do Brasil.

Segundo dados elaborados
pela Sociedade Brasileira de Es-
tudos de Empresas Transnacio-
nais e da Globalização Econô-
mica (Sobeet), a diferença entre
IED e o Investimento Direto
Brasileiro (IDB) — o que é feito lá
fora — saiu de US$ 28,2 bilhões
no ano 2000 para US$ 13,3 bi-
lhões em 2010 — os números
excluem os empréstimos entre
companhias e consideram
apenas a participação no capi-
tal, parcela mais significativa e
estável dos fluxos de investi-
mento direto.

O estreitamento entre as
duas pontas, no entanto, não
vem sendo acompanhado por
uma mudança de atitude do go-
verno brasileiro no sentido de
proteger a empresa nacional que
investe em território estrangei-
ro, justamente o foco de um
acordo de bitributação.

“O Brasil ainda é um impor-
tador de investimentos e o sis-
tema tributário deve agir de
acordo com o cenário atual”,
disse recentemente em evento
na Confederação Nacional da
Indústria (CNI) o coordenador-
geral de Tributação da Receita
Federal, Fernando Mombelli.

Divisão
Como em geral os acordos de bi-
tributação dividem a renda en-
tre o país fonte da produção e o
país de residência da empresa
(leia mais ao lado), a ausência
do acordo beneficia o Brasil no
caso de países como os Estados
Unidos, que destinam mais in-
vestimentos ao Brasil. “Se tives-
se o acordo com os Estados Uni-
dos, o Brasil abriria mais mão de
receita do que os americanos”,
explica o presidente da Sobeet,
Luis Afonso Lima, para quem
esse é o “argumento oficial”
para que o Brasil não priorize
esse tipo de acordo.

“É verdade que o Brasil já re-
cebe muitos investimentos, mas
com os acordos de bitributação
o país poderia ter um fluxo ain-
da maior de IED, o que seria
conveniente em função do défi-
cit em transações correntes
atual”, pondera Lima.

Ocorre que hoje já há países
nos quais o Brasil está mais
presente quando se olha para os
investimentos diretos produti-
vos: Canadá, Argentina, Áus-
tria, Peru e África do Sul, que
contam com acordos de bitri-
butação; além de Venezuela,
Bolívia, Costa Rica, Colômbia,
Cuba e Angola, que não firma-

ram esses acordos. “Não colo-
car os acordos como prioridade
na agenda do governo é um
pensamento arcaico, que parte
do princípio de que o país não
vai evoluir”, afirma o professor
da Fundação Getulio Vargas
(FGV), Marcos Catão.

Desigual
A falta de acordos de bitribu-
tação é ainda mais prejudicial
às empresas brasileiras consi-
derando-se que a própria
Constituição Federal garante o
tratamento não-discrimina-
tório ao investimento estran-
geiro por aqui.

Para o diretor de controla-
doria da Embraer, Rodrigo
Rosa, quando uma empresa in-
veste no exterior “é perceptível
o tratamento desigual que é
dado às empresas brasileiras lá
fora em relação à forma como o
Brasil trata as multinacionais
por aqui”. Rosa também res-
salta a importância de se ter
uma tributação baseada em
conceitos e padrões interna-
cionais como elemento facili-
tador de fluxo de capitais e de
investimentos. “O Brasil tem
uma legislação peculiar, que
nem sempre se alinha aos pa-
drões internacionais.”

No caso específico da Em-
braer, uma dificuldade enfren-
tada está na prestação de servi-
ços em outros países. “A alta
carga tributária nos serviços
acaba onerando o próprio clien-
te e a empresa passa a competir
com produtos concorrentes de
países que não têm essa tributa-
ção”, conclui Rosa. ■
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TRÊS PERGUNTAS A...

“Brasil tem pouca
experiência em
internacionalização”

Quais os principais entraves
para a internacionalização
de empresas brasileiras?
Dentro de um grupo de
internacionalização criado no
governo há alguns anos, fizemos
algumas pesquisas e constatamos
vários aspectos relatados por
empresas. Um deles é
mercadológico. Os últimos anos
viram uma expansão muito grande
da classe C e as empresas
brasileiras conseguiram aumento da
escala de produção e de distribuição
no mercado local e acabaram se
satisfazendo. Por outro lado, o alto
custo do capital no Brasil sempre foi
colocado como um fator limitante
da internacionalização, assim com a
barreira tarifária imposta por alguns

países à entrada de produtos
brasileiros. Esse tipo de barreira
acaba, por exemplo, dificultando
a criação de supply chain em
outros países. Várias empresas
mencionavam a questão de recursos
humanos, ou seja, o custo de
mandar funcionários brasileiros
para o exterior é muito alto.
Mas além disso, há uma questão de
preparação de recursos humanos
que possam atuar no exterior.
Durante alguns momentos foi
mencionado o câmbio desfavorável,
mas esse elemento se alterou a
partir de 2008/2009 quando o
câmbio na realidade se tornou muito
favorável e acabou facilitando a
aquisição de empresas, sobretudo
na América Latina. Mas é

interessante notar que o câmbio é
extremamente favorável à aquisição
de empresas no exterior, entretanto
a volatilidade não. O risco que existe
da volatilidade do câmbio no Brasil
acaba sendo um desencentivo ao
investimento no exterior em razão
principalmente do endividamento
em moeda estrangeira.

A questão tributária
é um empecilho?
A carga tributária no Brasil também
dificulta o processo. E há que se
reconhecer que o Brasil ainda não
se deu conta da relevância do
processo de internacionalização.
Quando vemos a história brasileira,
é interessante observar que as
regras tributárias brasileiras e as

cambiais são feitas para país que
é receptor de investimentos. E a
mudança desse conjunto normativo
é algo penosamente lento.
É extremamente fácil o investimento
estrangeiro no Brasil em termos de
regras cambiais, e extremamente
incerto o investimento brasileiro no
exterior em razão desse histórico.

O país precisa de mecanismos
de regulamentação?
O Brasil tem uma deficiência
normativa em tratados
internacionais na área de comércio
e investimentos. No ano passado,
por exemplo, nós fizemos um
enorme esforço para ratificação da
Convenção de Viena sobre compra
e venda de bens internacionais, que

Igo Estrela

Bitributação de empresas freia
A diferença entre
o investimento
estrangeiro direto (IED)
recebido pelo Brasil
e o investimento
feito pelas empresas
brasileiras (IDB)
lá fora saiu

de US$ 28,2 bilhões
em 2000 para
US$ 13,3 bilhões
no ano passado
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Reforma Tributária terá projetos em junho
O líder do governo na Câmara, deputado Candido Vaccarezza (PT-SP),
avisa que o governo deve encaminhar em meados de junho parte
de projetos de lei da reforma tributária que deverá ser feita de forma
“fatiada”. Segundo Vaccarezza, a ideia é apresentar primeiro um projeto
de desoneração da folha de pagamentos, que deve atingir o setor
calçadista e de bens de capitais. O líder não acredita que o imbróglio
em torno de acordos do novo Código Florestal atrapalhe os planos.

Renato Araujo/ABr

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO

Brasil vive estreitamento entre origem e destino*
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finalmente foi para o Congresso e
está lá. A experiência da Convenção
de Viena foi muito interessante
porque na realidade não é que havia
oposição no governo em aprovar
a convenção. Foi feito um estudo
levado pela Camex, outro pelo
Ministério do Desenvolvimento, um
parecer do Ministério das Relações
Exteriores, um parecer do Ministério
da Justiça e foi para o Congresso —
isso levou um ano e meio, sem haver
oposição. E evidentemente agora
está no Congresso, com o mesmo
problema que tinha no Executivo
que é a falta de relevância política.
E o desafio é conseguir colocar na
pauta do governo a relevância desse
tema. A mesma coisa nós podemos
dizer nas regras cambiais que eu já

mencionei, nas regras de acordos
de bitributação. O Brasil tem poucos
e velhos acordos de bitributação,
tão pouco isso é relevante
na agenda governamental.
Em termos de acordos de
investimentos, o que temos hoje
é uma tentativa de fechar um
primeiro acordo com o Chile.
Esse acordo não foi fechado ainda
porque fundamentalmente o que
o Brasil quer é algo light, enquanto
o Chile, que já fez acordo com
Deus e o mundo, quer um dos
últimos modelos. Havendo acordo
com o Chile isso poderia abrir um
precedente para a negociação de
acordos futuros de investimento.
Mas é preciso lembrar que esse
tema foi bastante ideologizado em

governos passados e o que
mudou agora, talvez, é que
as próprias multinacionais
brasileiras estão pressionando
por acordos de investimentos.
Mas a grande verdade é que
ninguém deixa de investir no
Brasil por causa da falta
de acordos de investimento.
O Brasil tem 200 anos de
independência, nunca teve
expropriação e tem na Constituição
a garantia ao investidor estrangeiro
e ao investidor nacional. Mas
digamos que em relação a alguns
vizinhos, e outros não tão vizinhos,
há uma preocupação legítima dos
investidores brasileiros e isso
talvez mude o cenário para
acordos de investimentos. E.R.

DOIS MODELOS

OCDE e ONU
apresentam
enfoques opostos
nos acordos

Um acordo de bitributação
é feito a partir do conceito
de divisão da renda entre
o país onde está a produção e
o país de residência da empresa.
Há dois modelos usados:
o da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), que tributa
mais no país de residência
da empresa, e o da Organização
das Nações Unidas (ONU),
que tributa mais no país

onde está a produção.
“Se eu sou exportador de
capital, prefiro o modelo da
OCDE. Se eu importo capital —
caso do Brasil — vou usar
o modelo da ONU”, diz
o professor de direito
financeiro e tributário
da FGV, Marcos Catão.

ATUALIZAÇÃO

Para especialistas,
é preciso uma
revisão dos
tratados já firmados
Além da ampliação dos
acordos, o Brasil precisa
rever os tratados em vigor
em função de novas
competências, avalia o
professor da FGV, Marcos Catão.
“Tem que haver inteligência
nas negociações desses
acordos conforme as
necessidades do país, além de
maior agilidade pois o Brasil
demora demais — no mínimo três
anos — para assinar um acordo.”
O presidente da Sobeet,
Luís Afonso Lima, concorda
que os tratados de bitributação
firmados pelo Brasil estão
defasados e necessitam
de atualização, mas não vê a
agenda caminhar no governo.
“O que vejo é um discurso
refratário a esse tema”, diz Lima.

Natalie Behring/Bloomberg

Embraer: a falta dos
acordos tributários dificulta

que a empresa preste
serviços em outros países

a internacionalização do país

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 10-11.
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