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Durante quatro décadas, a
economia e a política da Lí-
bia se resumiram a um único
nome: Muamar Kadafi. Ele
assumiu o poder aos 27 anos,
em 1969, por meio de um gol-
pe militar que acabou com a
monarquia no país. Durante
os 42 anos como comandan-
te líbio, ele teve uma relação
de “porta giratória” com o
ocidente – alguns países o
consideravam um aliado im-
portante, enquanto outros o
acusavam de financiar o ter-
rorismo internacional. Ele só
saiu do poder em 2011. A on-
da de protestos populares
exigindo a saída do ditador
por desrespeito aos direitos
humanos começou em feve-
reiro; em agosto, os rebeldes
tomaram a capital, Trípoli.
Kadafi fugiu, iniciando uma
caçada que terminou em sua
cidade natal, Sirte, onde foi
morto em outubro.

● A Vale sofreu ontem uma nova
derrota na disputa bilionária que
trava no Brasil com a Receita Fe-
deral em torno da cobrança de
tributos sobre o lucro de empre-
sas controladas no exterior. O
Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, com sede em Brasília,
cassou a liminar obtida pela mi-
neradora que suspendia a co-
brança de Imposto de Renda e
CSLL no valor de R$ 9,8 bilhões
– cifra que, com juros e multa,
chega a R$ 24 bilhões.

Em nota, a Vale informou que
vai recorrer da decisão, que per-
mite que a Fazenda Nacional co-
bre os tributos referentes ao pe-
ríodo de 2003 e 2007 por meio
de uma execução judicial. “Pro-
cessos administrativos e judi-
ciais têm curso dinâmico, com
possibilidade de decisões desfa-
voráveis”, diz o comunicado. O

embate jurídico travado pela Va-
le, um dos maiores na Justiça na
área tributária, já dura oito anos.

No comunicado, a companhia
informa que discute a tributação
de controladas no exterior em
diversos processos administrati-
vos e judiciais. De acordo com a
Vale, até o momento, não há ne-
nhuma decisão definitiva que “im-
plique em pagamento ou desem-
bolso financeiro imediato.”

Na segunda-feira, a Vale teve
uma decisão negativa em outra
batalha envolvendo a cobrança
de IR e CSLL sobre o lucro das
controladas no exterior entre
1996 e 2002, no valor de R$ 3
bilhões. Para continuar discutin-
do o tema, a empresa deu R$ 1,6
bilhão em ativos como garantia.
“Para discussão de qualquer dé-
bito tributário na esfera judicial,
há necessidade de apresentação
de garantia pelo contribuinte. A
apresentação de garantia não
representa perda ou derrota judi-
cial. É uma etapa para o início da
discussão judicial das cobran-
ças", diz a nota. / MÔNICA CIARELLI

Negócios

LAUSANNE, SUÍÇA

As discussões sobre as isenções
fiscais dadas à Vale na Suíça se
transformaram em bandeira de
campanha eleitoral e ameaçam o
governo do Cantão de Vaud, on-
de a empresa está instalada. On-
tem, o Parlamento do Cantão de
Vaud se reuniu para exigir do go-
verno uma resposta sobre os de-
talhes do acordo com a Vale e se
o contrato será suspenso diante
das acusações de ilegalidades.

O presidente do governo, Pas-
cal Broulis, confirmou que o lití-
gio existe, e anunciou pela pri-
meira vez que está negociando
um acordo de cavalheiros que
permita que o caso levado aos
tribunais seja abandonado. Mas
se recusou a dar detalhes sobre
as conversas.

Concorrendo à reeleição no
próximo domingo, Broulis sabe
que já há uma reação da opinião
pública diante do caso e ontem
foi blindado por seus aliados.

Seu partido conseguiu bloquear
o debate no Parlamento e adiar
em três meses as respostas so-
bre o acordo entre a Vale e o go-
verno local.

Broulis assinou um acordo
com a Vale em 2006, permitindo
o estabelecimento da empresa
em seu Cantão, com uma isen-
ção fiscal de 100% dos impostos
locais e 80% dos impostos fede-

rais. Como o Estado revelou na
semana passada, o fisco suíço
avaliou que o acordo previa que
a Vale registraria lucros de cerca
de US$ 40 milhões naquele ano
em suas atividades na Suíça. Mas
a suspeita é de que a empresa te-
nha repatriado para o país todos
seus lucros em suas atividades
pelo mundo fora do Brasil, no va-
lor de mais de US$ 5 bilhões.

Ontem, membros do Partido
Socialista e do Partido Verde acu-
saram a Vale de ter transforma-
do seu escritório na Suíça numa
espécie de sede mundial, pelo
menos em termos contábeis.

Procurada na semana passa-
da, a Vale disse em nota, que não
faria comentários em relação ao
processo legal em andamento.
“Porém, afirmamos que a empre-
sa sempre cumpriu totalmente
as condições legais e econômi-
cas exigidas por decisões canto-
nais e federais em matéria de re-
dução de impostos para a promo-
ção econômica e aquelas acorda-
das entre as partes quando da de-
cisão da Vale de se estabelecer
na Suíça”, disse, na nota.

Negociação. Broulis confir-
mou ao Estado que existe um
processo aberto pelo governo
central. Mas garantiu que está
empenhado em encontrar um
novo acordo com o governo fede-
ral suíço e com a Vale para estabe-
lecer um novo contrato, válido
por mais cinco anos.

Seu governo insiste que um
acordo de cavalheiros está pres-
tes a ser fechado. A Vale aceitaria
novas condições e, em troca, o
governo federal retiraria o pro-
cesso. Esse otimismo, porém,
não é compartilhado pelo gover-
no federal. Para o Ministério da
Economia, não há qualquer pos-
sibilidade de que o caso seja
abandonado, salvo em um caso
de mudança radical na postura
do governo de Vaud. Questiona-
do se a mineradora corre o risco
de perder seus benefícios, o pre-

sidente do governo foi evasivo.
“Não posso dizer isso por en-
quanto. Estamos negociando.”

Se a negociação ainda se arras-
tar por semanas, Broulis pode so-
frer uma severa punição já no do-
mingo, nas urnas. A oposição
não esconde que passou a explo-
rar o assunto na campanha e que
a estratégia tem funcionado.

A principal acusação contra o

político é que ele assinou o con-
trato sem consultar seus pró-
prios ministros. Com isso, sua si-
tuação ficou delicada. “Há uma
reação popular forte contra ele
por conta desse episódio”, disse
o deputado Stephane Montenge-
ro. “Há uma raiva popular ao sa-
ber que uma das maiores empre-
sas do mundo está em nossa re-
gião sem pagar impostos.” / J.C.

Isenção fiscal à Vale vira
disputa política na Suíça

Comunicação. Telefônica entra
na telefonia fixa no Nordeste
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Algumas das maiores empre-
sas brasileiras, como a Petro-
brás e a Andrade Gutierrez, te-
rão seus contratos revistos pe-
lo novo governo líbio. Em en-
trevista ao ‘Estado’, o primei-
ro-ministro líbio, Abdurra-
him al-Keib, deixou claro que
os termos dos contratos assi-
nados pelos grupos brasilei-
ros e o ex-ditador Muamar Ka-
dafi serão reavaliados.

A Andrade Gutierrez se diz
aberta a renegociar. Mas alerta
que a falta de uma posição de
apoio do Palácio do Planalto ao
novo governo líbio tem feito
com que Trípoli favoreça empre-
sas de outros países.

Durante a guerra na Líbia, o
governo brasileiro hesitou em
dar apoio aos rebeldes e chegou
a se abster em votações na ONU
que pediam o fim do regime de
Kadafi. Na época, os rebeldes
alertavam que, uma vez no po-
der, favoreceriam empresas de
“países amigos” na reconstru-
ção do país e na distribuição dos
espólios da guerra. Novas opor-
tunidade de negócios, portanto,
serão distribuídas entre os que
bancaram financeiramente e po-
liticamente a guerra.

Al-Keib agora indica que esse
comportamento do governo bra-
sileiro não vai automaticamente
anular a presença das empresas
nacionais em seu país. Mas aler-
ta que as coisas “não serão como
antes”.

O primeiro-ministro assumiu
o poder no final de outubro, co-
mo o primeiro chefe de governo
da era pós-Kadafi. Ele não disfar-
ça que sua tarefa de reconstruir
o país é das mais difíceis. Calmo,
com uma voz pausada, cercado
por seis seguranças, vestindo ter-
no impecável e falando bom in-
glês, o líbio se esforça para dar
uma nova imagem ao país, até ho-
je marcado pelos exageros de Ka-
dafi a cada viagem ao exterior.

Questionado se estava na ho-
ra de Brasil e Líbia abrirem um

novo capítulo na relação bilate-
ral, o primeiro-ministro deixou
claro que isso dependia exclusi-
vamente de Brasília. “Cabe ao
Brasil decidir isso”, declarou o
ex-acadêmico de universidades
americanas que nos últimos
anos acumulou uma importante
fortuna em postos relacionados
a energia no Oriente Médio.

Durante o conflito na Líbia no

ano passado, o Itamaraty levou
meses para reconhecer o Conse-
lho Nacional de Transição como
a entidade legítima da oposição.
No gabinete do primeiro-minis-
tro, não são poucos os que co-
mentaram com a reportagem do
Estado como se surpreende-
ram com a relação que o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva
estabeleceu com o ex-ditador.

Al-Keib nega que vá adotar
uma forma de retaliação automá-
tica contra o Brasil. “Isso seria
uma forma infantil de lidar com
a política”, declarou. Mas não dis-
farçou que implementará mu-
danças. “Certamente teremos
de rever algumas coisas”, disse.

Na Líbia, pelo menos quatro
empresas brasileiras tinham ope-
rações em obras de infraestrutu-

ra e petróleo: Odebrecht, Andra-
de Gutierrez, Queiroz Galvão e
Petrobrás. A esperança do gover-
no brasileiro é de que a Ode-
brecht, a Andrade Gutierrez e a
Queiroz Galvão tenham mais fa-
cilidade para voltar ao país, já
que parte de suas obras já ha-
viam sido iniciadas.

Já a Petrobrás teria um cená-
rio mais complicado, com seus
projetos suspensos de forma in-
determinada. A empresa é dona
de uma exploração na costa no-
roeste da Líbia, com 70% de par-
ticipação em um bloco com a aus-
traliana OSL.

“A Líbia de hoje não é como no
passado. Antes, todas as deci-
sões eram tomadas por uma só
pessoa”, disse. “Agora, não so-
mos mais assim e tudo será revis-

to. Tudo está aberto à discus-
são.” Seus assessores disseram
que uma das preocupações é de
que parte dos contratos tenha si-
do fechada na base de relações
políticas entre Brasil e Líbia,
sem que o real valor das obras e
condições de investimentos ti-
vessem sido avaliados.

Sem ênfase. Para o diretor de
operações para o Norte da África
e Oriente Médio da Andrade Gu-
tierrez, Clovis Martines, a postu-
ra do primeiro-ministro da Líbia
de não fechar as portas, mas indi-
car ainda assim a revisão, não é
surpreendente. “O país procura
normalizar o mais rápido possí-
vel tanto a situação interna co-
mo seu relacionamento abran-
gente com outras nações”, disse.

Ele admite, porém, que o Bra-
sil, na realidade, não tem mani-
festado o seu apoio ao novo go-
verno com a mesma ênfase dos
países europeus e outros. “Essa
situação tem realmente favoreci-
do o posicionamento comercial
de grupos privados desses paí-
ses”, afirmou.

Segundo o executivo, a Andra-
de Gutierrez tem “estruturas físi-
cas, pessoal e equipamento no
país e está disponível para relan-
çar atividades de construção a
qualquer momento”. “Aguarda-
mos instruções do nosso cliente
público para a retomada”, indi-
cou. O diretor de operações tam-
bém confirma que a empresa es-
tá “disponível para discutir a re-
visão dos contratos para adequá-
los às novas condições”.

Grupo sofre derrota
na Justiça e vai
contestar decisão

Governo Kadafi
durou 40 anos

Empresas brasileiras terão contratos
reavaliados para voltar à Líbia

Infraestrutura. Novo primeiro-ministro, que assumiu após a queda de Muamar Kadafi, diz que contratos firmados com o antigo
regime não têm mais validade; para diretor da Andrade Gutierrez, que tinha obras no país, empresas brasileiras largam atrás nessa disputa

Medidas. Para Al-Keib, é preciso investigar se contratos da era Kadafi priorizaram o preço ou a relação pessoal com o governo

Política. Debate sobre a Vale no Parlamento de Lausanne

● Recado
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Às vésperas de uma
eleição, presidente do
Cantão que fez acordo
com a mineradora sofre
pressão de opositores

ABDURRAHIM AL-KEIB
PRIMEIRO-MINISTRO DA LÍBIA
“A Líbia de hoje não é como
no passado. Antes, todas as
decisões eram tomadas por
uma só pessoa.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




