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Internacional

Emergentes Governo deve elevar impostos sobre múltis e ameaça com taxas retroativas

Ambiente de negócios piora na
Índia e já afugenta investidores
Amol Sharma, Megha Bahree e
Paul Beckett
The Wall Street Journal, de Nova Déli

Se empresas gostam de previ-
sibilidade, então a Índia tem sido
um balde de água fria para as
companhias estrangeiras.

Uma série de acontecimentos
recentes aumentou bastante a
percepção de que o país tem um
ambiente de negócios arriscado,
onde as políticas podem mudar
de repente e se tornar hostis.

As propostas de impostos divul-
gadas em março pasmaram as em-
presas estrangeiras. Essas propos-
tas podem criar obrigações retroa-
tivas consideráveis para fusões in-
ternacionais ocorridas até 50 anos
atrás. Podem também eliminar
isenções de impostos que muitos
investidores têm hoje, prejudican-
do fusões e aquisições, dizem espe-
cialistas em direito. Mais de meio
bilhão de dólares em capital es-
trangeiro deixou o mercado de
ações indiano nos últimos dias.

O governo também impôs a
uma petrolífera britânica um im-
posto bilionário que a compa-
nhia considera discriminatório.
Executivos da Fa c e b o o k e da Go -
ogle estão enfrentando proces-
sos criminais por não remover
conteúdo de internet que alguns
consideram reprováveis, embora
as companhias dissessem que se-
guiram à risca as leis do país. E
promessas de longa data de libe-
ração de investimentos estran-
geiros nos setores de varejo, defe-
sa e seguros emperraram.

Empresas estrangeiras há mui-
to tempo vêm enfrentando os ris-

cos da corrupção e da burocracia
paralisante, na esperança de capi-
talizar com o rápido crescimento
do mercado emergente indiano.
E Nova Déli fez a sua parte ao cor-
tejar estrangeiros durante even-
tos internacionais como o Fórum
Econômico Mundial, que aconte-
ce todo ano em Davos, na Suíça.

Mas as propostas de impostos,
que devem ser votadas em abril e
foram concebidas para reduzir
um déficit orçamentário notável,
ajudaram a agravar a ansiedade
de se fazer negócio no país.

“No afobamento de gerar re-
ceita de impostos, o governo vai
mirar os alvos mais fáceis”, afir-
mou Saurabh Mukherjea, diretor
de valores mobiliários do Ambit
Capital, um banco de investi-
mentos especializado, sediado
em Mumbai. “Estrangeiros, se-
jam eles empresas ou investido-
res, são alvos obviamente fáceis,
já que eles não têm um impacto
no futuro eleitoral do governo.”

Uma das propostas do orça-
mento permitiria às autoridades
taxar transações realizadas a par-
tir de 1962 em que ativos india-
nos foram transferidos entre
duas empresas estrangeiras. Isso
basicamente anularia uma deci-
são de janeiro da Suprema Corte
da Índia que isenta a empresa bri-
tânica de telefonia celular Voda -
fone Group do pagamento de
mais de US$ 2 bilhões em impos-
tos sobre um negócio que ela fez
em 2007 para entrar na Índia.

Os investidores estrangeiros
sempre viram o sistema judiciá-
rio da Índia, embora vagaroso,
como relativamente confiável e

independente. Mas a proposta
do governo de anular a decisão
deixou a impressão de que as
determinações dos tribunais já
não são definitivas.

Outra provisão no orçamento
aumentaria os impostos sobre a
produção de petróleo em 80%. A
única companhia privada afeta-
da seria a maior produtora da Ín-
dia, a Cairn India, cujos maiores
acionistas são a Vedanta Resour-
ces e a Cairn Energy, ambas do
Reino Unido. A Cairn India afir-
mou que o aumento de imposto
custaria à empresa US$ 2,5 bi-
lhões até 2020 e poderia com-
prometer os seus planos de in-
vestir US$ 6 bilhões no país.

“O governo vem desesperada-
mente tentando atrair investimen-
tos no setor de petróleo e gás e isso
não tem funcionado”, disse Rahul
Dhir, diretor-presidente da Cairn
India, ao “The Wall Street Journal”.

O governo já informou que pre-
cisa aumentar a receita para com-
pensar os seus custos altos com
combustíveis. O ministro do Petró-
leo não respondeu a pedidos de
comentário para esta reportagem.

George Osborne, ministro das
Finanças do Reino Unido, estará
em Nova Déli na segunda-feira pa-
ra uma reunião anual com o minis-
tro da Fazenda indiano, Pranab
Mukherjee, e deve discutir a neces-
sidade de se ter um ambiente de
negócios previsível na Índia.

Num discurso na Índia, na úl-
tima segunda-feira, para um
grupo setorial indiano, o secre-
tário de Comércio dos EUA, John
Bryson, falou com entusiasmo
sobre os laços de comércio cada

vez maiores entre os EUA e a Ín-
dia. Mas também reclamou de
uma série de problemas com
impostos e das restrições à im-
portação de equipamentos de
energia solar. “Isso torna mais
difícil investir na Índia”, disse
Bryson. "Nosso progresso con-
junto pode perder velocidade."

Representantes dos EUA res-
saltaram, em reuniões recentes
com seus colegas indianos, suas
preocupações sobre a proposta
de imposto retroativo.

O Ministério da Fazenda da Ín-
dia não respondeu a solicitações
de comentários para este artigo,
mas o governo havia dito que es-
tá empenhado em criar um am-
biente propício aos investidores.

A economia indiana deve ter
crescido 6,9% no ano fiscal que
termina hoje. Tal crescimento é
forte para os padrões mundiais,
mas não forte o suficiente para a
Índia melhorar as condições de
vida dos seus milhões de habi-
tantes que vivem na pobreza, di-
zem os economistas.

O investimento estrangeiro di-
reto na Índia foi de US$ 27,6 bi-
lhões no ano passado, voltando
para perto do seu nível de 2009,
depois que um surto de escânda-
los de corrupção fez com que ele
caísse. E as iniciativas para au-
mentar a receita por meio de im-
postos sobre companhias estran-
geiras têm o objetivo de eliminar
um déficit de orçamento que cor-
responde a 5,9% do produto in-
terno bruto, dizem analistas.

Mas os investidores estrangeiros
têm reclamado de uma outra pro-
posta do orçamento, que deve co-

meçar a vigorar em 1o de abril e
permitirá às autoridades tributá-
rias reprimir as “manobras fiscais”.
A lei impõe o ônus às companhias,
muitas delas estrangeiras, de mos-
trar que não estruturaram suas
transações corporativas no senti-
do de evitar os impostos.

O mercado acionário da Índia
sofreu uma fuga de US$ 692 mi-
lhões em capital estrangeiro nos
últimos três dias, à medida que
os investidores se antecipam à
entrada em vigor das novas re-
gras de sonegação fiscal.

Bobby Parikh, da consultoria
BMR Advisors, disse que a nova
política mudará o modo como os
fundos estrangeiros calculam os
lucros potenciais de investir na
Índia, e o país "pode deixar de ser
um mercado atraente".

Mukherjee, o ministro da Fazen-
da, já disse que as novas regras de
impostos visam “conter esquemas
agressivos de sonegação fiscal” e
que o seu objetivo não é afetar os
portfólios de investimentos.

Enquanto isso, as iniciativas
para atrair mais investimentos
estrangeiros foram interrompi-
das por falta de consenso políti-
co. O governo do primeiro-mi-
nistro Manmohan Singh voltou
atrás, no ano passado, nos seus
planos de permitir investimen-
tos de grandes varejistas estran-
geiros como Wal-Mart Stores, de-
pois que críticos disseram que a
decisão iria dizimar pequenos
comerciantes. (Colaboraram
Khushita Vasant e Tom Wright)

Leia na página B13 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Dado indica
economia
amer icana
mais forte
Agências internacionais

Um indicador divulgado on-
tem pelo governo americano su-
gere que a maior economia do
mundo pode estar crescendo em
um ritmo mais forte do que o es-
perado. O GDI (sigla em inglês pa-
ra “renda interna bruta”) apre-
sentou uma alta de 4,4% no últi-
mo trimestre do ano passado, se-
gundo o Bureau de Análise Eco-
nômica (BEA, na sigla em inglês).

O aumento na renda america-
na foi o mais rápido desde o pri-
meiro trimestre de 2010. Ele refle-
te a melhora no mercado de tra-
balho e pode também provocar
uma alta nos gastos dos consumi-
dores. Segundo o Departamento
do Comércio, a renda disponível
subiu a uma taxa ajustada anual
de US$ 11,73 trilhões, US$ 10,6 bi-
lhões a mais que o esperado.

O departamento manteve inal-
terado em 3% seu número para o
crescimento do PIB (Produto Inter-
no Bruto) no quarto trimestre de
2011, contra 2,6% no período ante-
rior, refletindo uma aceleração nas
contratações de trabalhadores. “Is -
so pode apontar que há um pouco
mais de força na economia do que
os números do PIB indicariam”,
disse Gus Gaucher, economista-sê-
nior da PNC Financial Service.

O governo divulgou ontem que
o número pedidos de seguro-de-
semprego caiu a 359 mil na sema-
na passada, nível mais baixo em
quatro anos. “O mercado de traba-
lho e a criação de emprego pare-
cem ter se fortalecido significativa-
m e n t e”, diz John Ryding, econo-
mista-chefe da RDQ Economics.

Greve geral na Espanha

A
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A Espanha parou ontem na primeira
greve geral desde que o novo premiê,
Mariano Rajoy, assumiu o cargo, há
três meses. Cerca de 900 mil pessoas
foram às ruas nas principais cidades
espanholas (na foto, policial protege
vitrine de loja em Pamplona). O
movimento teve a adesão de 77% dos

trabalhadores, segundo os sindicatos,
ou 10,4 milhões de pessoas. Os
sindicalistas, contrários à reforma
trabalhista que corta direitos e
benefícios em favor, diz o governo, da
criação de postos de trabalho, deram
a Rajoy até 1o de maio para sentar-se
à mesa e negociar. Caso contrário,

prometem convocar novas
paralisações. Além disso, os
sindicatos apresentarão denúncias
contra a reforma ao Ministério do
Público e à Organização Internacional
do Trabalho (OIT). O governo, no
entanto, promete levar adiante sua
agenda, destinada a diminuir o

desemprego, hoje na casa de 23%, e
cortar gastos para diminuir o déficit
público. “A agenda de reforma do
governo é imparável”, disse a ministra
do Emprego, Fátima Báñez. Amanhã,
transportadores de combustível do
Reino Unido iniciam uma greve por
melhores condições de trabalho.

Ambientalistas acusam
EUA de minar a Rio+20
Daniela Chiaretti
De São Paulo

A tendência de alguns países
desenvolvidos liderados pelos Es-
tados Unidos é a de enfraquecer a
pauta da Rio+20, a conferência
sobre desenvolvimento sustentá-
vel das Nações Unidas, no Rio de
Janeiro, em junho, dizem ambien-
talistas. O calendário eleitoral e a
crise econômica estariam fazendo
com que a agenda de longo prazo
do evento perca para a urgência
de soluções no presente.

“O que dá para observar é que
a Rio+20 é uma conferência bas-
tante importante, que pode ter
relevância, mas as negociações
têm a tendência de postergar de-
cisões mais fortes”, diz Jorge
Abrahão, presidente do Instituto
Ethos. “Pelas observações dos de-
legados dos EUA, o documento
final da Rio+20 seria algo de cin-
co páginas, muito reduzido e de
tom bem genérico”, diz ele, que
esteve nos EUA esta semana
quando ocorreu outra rodada de
negociações sobre o principal
documento da Rio+20, o chama-

do “O Futuro que Queremos”.
Em janeiro, em sua primeira

versão, o texto tinha 19 páginas.
Agora, tem 128. Recebeu um
grande número de comentários
e centenas de colchetes — a indi-
cação dos diplomatas para dizer
que não há consenso entre os
países e, por isso, o texto não po-
de ser aprovado daquela forma.
“Essa grande quantidade de
emendas revelou uma tendência
muito preocupante, a da exclu-
são sistemática de uma lingua-
gem que favorecia direitos hu-
manos para outra, que favorece
os mercados”, aponta Aron Be-
linky, coordenador de processos
internacionais do Instituto Vitae
Civilis. “Por exemplo, a questão
da água como direito humano
foi alterada para o direito ao
acesso à água”, cita.

“A sociedade civil está questio-
nando fortemente o conceito de
economia verde”, diz a deputada
Aspásia Camargo (PV-RJ), também
presente à rodada de negociações.
“Fico até aborrecida, porque sou
verde e há 20 anos discuto isso.
Agora deu um pavor geral.”

Na Itália, informalidade gira € 540 bi
Agências internacionais

A economia informal italiana
atingiu no ano passado um volu-
me de € 540 bilhões, equivalente a
35% do Produto Interno Bruto
(PIB) do país. O cálculo faz parte de
relatório divulgado ontem pelo
instituto de pesquisas Eurispes.

Segundo o instituto, os núme-
ros da economia italiana mos-
tram “uma perda de poder de
compra, salários entre os meno-
res da Europa, uma forte alta
nos preços de mercadorias, uso
maior do crédito ao consumidor
como forma de complementar
salários e uma subsequente es-
calada da pobreza”. “Na Itália,
existe uma outra riqueza”, disse
Gian Maria Fara, presidente do
Eurispes. “Essa riqueza se origi-

na numa economia não oficial,
subterrânea, também ligada a
renda e negócios criminosos.”

A Itália recuperou no ano pas-
sado € 12,7 bilhões em impostos
sonegados graças à intensifica-
ção dos esforços de arrecadação e
fiscalização. Segundo a agência
fiscal italiana, houve um aumen-
to de 15,5% em relação a 2010.

Embora a maior parte desse di-
nheiro tenha sido recuperada en-
quanto Silvio Berlusconi ainda
era primeiro-ministro, a luta con-
tra sonegadores ganhou maior
proeminência nos últimos meses,
após sua substituição por Mario
Monti. O novo premiê definiu o
combate à sonegação como uma
das frentes de ação para controlar
a enorme dívida pública do país.

A evasão fiscal é um antigo pro-

blema na Itália. Estima-se que ela
custe ao Estado até € 120 bilhões
por ano em receita perdida. Para
muitos economistas, essa é uma
das áreas que precisam passar por
mudanças radicais para que a crise
da dívida possa ser vencida.

Após a posse de Monti, em no-
vembro, agentes do Fisco passa-
ram a desenvolver uma série de
ações de alta visibilidade. Em de-
zembro, numa operação em Cor-
tina d'Ampezzo, um dos mais so-
fisticados resorts de esqui da Itá-
lia, a fiscalização pegou 42 moto-
ristas que dirigiam Ferraris e ou-
tros carros de luxo e que declara-
vam uma renda anual inferior a €
30 mil. Policiais também deram
batidas em clubes noturnos em
Milão e lojas em Roma, dos quais
menos da metade emitia notas.

YPF anuncia nova reserva
de xisto na Argentina
B l o o m b e rg

A YPF anunciou ontem a des-
coberta de reservas de petróleo
de xisto na Província argentina
de Mendoza equivalentes a 1 bi-
lhão de barris de petróleo.

Segundo Tomas Garcia Blanco,
diretor de exploração da YPF, a
empresa irá gastar cerca de US$
300 milhões para extrair o petró-
leo de xisto. “A notícia é positiva.
Agora, o que eles precisam é o di-
nheiro para extrair o petróleo”,
disse Guido Bizzozero, analista da
Allaria Ledesma, em Buenos Aires.
“A empresa não tem esse dinheiro,
vai precisar se associar a alguém ou
fazer uma dívida no mercado.”

A YPF, que é controlada pela es-

panhola Repsol, havia afirmado
em fevereiro deter o equivalente a
13 bilhões de barris de petróleo na
sua cota da formação de Vaca
Muerta, localizada no sul do país.
No comunicado de ontem, a em-
presa afirmou que as característi-
cas geológicas dessa formação
prolongam-se até Mendoza.

Há cerca de duas semanas, a
YPF perdeu concessões em Men-
doza e outras Províncias, sendo
acusada pelos governos regionais
de não investir o suficiente para
explorar as reservas. Ainda on-
tem, o jornal “El Cronista” infor -
mou, sem dar fontes, que o gover-
no argentino quer adquirir 33%
da YPF. Um porta-voz da empresa
disse que não houve oferta.

Curtas

Desemprego alemão
A taxa de desemprego da Ale-

manha caiu para 6,7% no mês de
março e atingiu o patamar mais
baixo desde 1998. O resultado
superou as previsões dos analis-
tas consultados pela Dow Jones,
que previam manutenção dos
6,8% verificados em fevereiro. O
número de pessoas desemprega-
das caiu em 18 mil no mês de
março, depois da queda de 3 mil
registrada em fevereiro.

Recessão no Reino Unido
A Organização para a Coopera-

ção e o Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) está prevendo uma
contração anualizada de 0,4% para
a economia do Reino Unido no
primeiro trimestre deste ano. Se
confirmado o recuo, o país estará
tecnicamente em recessão.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A27.




