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Elisabeth Lewandowski Liber-
tuci, do escritório Libertuci
Advogados Associados, res-
ponde às dúvidas dos leitores
sobre a declaração do IR. Per-
guntas para o e-mail: imposto.
renda@grupoestado.com.br.

1.
Tenho um rendimento de
aluguel e, no ano passado,
paguei o carnê-leão sobre
esse rendimento (R$ 2 mil/
mês bruto). Na declaração
deste ano, sem declarar o
aluguel, eu restituiria por
volta de R$ 800. Declaran-
do o aluguel, terei que pa-
gar por volta de R$ 4,8 mil.
Essa situação está correta?
Isso ocorre porque quando vo-

cê paga o carnê-leão mensal-
mente a Receita não consegue
saber qual o valor total de seus
rendimentos, por isso, o impos-
to apurado mensalmente é cal-
culado com base nas alíquotas
iniciais da tabela progressiva.
Entretanto, quando você apre-
senta a Declaração de Ajuste
Anual, a Receita percebe quan-
to efetivamente você recebeu
de rendimentos no decorrer do
ano, e aplica a alíquota correta,

que em geral é maior. A aplica-
ção da alíquota maior é que gera
essa diferença de imposto para
ser recolhido.

2.
Na minha Declaração de
Ajuste Anual, faço uso do
programa de apuração de
ganho de capital por causa
da venda de imóveis. No
ano passado, fiz a venda de
um imóvel a prazo. Houve

correção das parcelas, con-
forme contrato, e pago o
imposto sobre ganho de ca-
pital do novo valor. Na fina-
lização das parcelas, o va-
lor recebido foi maior do
que o valor da alienação do
bem. O programa informa
que é um erro grave e não
permite a exportação. Qual
a orientação?
Você deve informar como valor
das parcelas recebidas, apenas

o correspondente ao valor do
montante principal dividido
pelo número de parcelas. Isso
porque acréscimos como juros
e correção monetária, não de-
vem incluir o montante recebi-
do a título de Ganho de Capital,
devendo ser tributados mensal-
mente como “Rendimentos Re-
cebidos de Pessoa Física/Exte-
rior”, caso o valor total ultrapas-
se o limite de isenção mensal,
de R$ 1499,15.
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Múltis do
País inflam
‘tsunami
monetário’
Empresas brasileiras com capital no exterior
repatriaram US$ 21 bilhões em 2011

Fluxo favorável. Lucros atraem mais investimentos no País

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Em buscas de lucros com a ta-
xa de juros no Brasil e escapan-
do da imposição do IOF, as em-
presas brasileiras com capital
no exterior abandonaram em
parte novos projetos de inves-
timento e repatriaram ao País
um volume recorde de US$ 21
bilhões em 2011.

O fluxo de dinheiro fez o Bra-
sil acabar o ano com o pior de-
sempenho entre as 40 maiores
economias. Enquanto asiáticos
e árabes elevaram suas compras

de empresas pelo mundo, as mul-
tinacionais brasileiras seguiram
o caminho inverso. Os dados es-
tão sendo divulgados hoje pela
Conferência da ONU para o Co-
mércio e Desenvolvimento.

Cada vez que o governo brasi-
leiro se queixa de que países ri-
cos estão injetando bilhões no
mercado e que esse dinheiro em
parte está indo para o Brasil –
afetando a moeda nacional –, au-
toridades estrangeiras alertam
que o problema está na realidade
na taxa de juros elevada do País.

Isso permite que um empresá-
rio use um empréstimo fora do

Brasil e destine o dinheiro ao
mercado financeiro brasileiro
apenas para lucrar com a diferen-
ça de juros.

O que o novo levantamento
mostra é que parte dessa entra-
da de dinheiro – chamada de
“tsunami monetário” pela presi-
dente Dilma Rousseff – está sen-
do promovida também pelas
multinacionais brasileiras, que
deixam de ampliar projetos no
exterior e preferem os lucros da
taxa de juros no Brasil, fugindo
ainda da imposição do IOF.

No ano passado, os investi-
mentos diretos no mundo chega-

ram a US$ 1,66 trilhão, uma alta
de 16% em relação a 2010, supe-
rando o volume registrado às vés-
peras da quebra do Lehman Bro-
thers, em 2008. Os níveis, po-

rém, ainda são 25% inferiores ao
recorde de 2007.

Compras. Segundo a ONU,
mesmo essa expansão de investi-
mento não se traduziu em au-
mento da capacidade produtiva.
Isso porque a maior parte do
crescimento ocorreu na compra
de empresas no exterior e trans-
ferência de recursos a filiais. O
investimento em nova capacida-
de produtiva na realidade caiu.

Entre os países ricos, essa ten-
dência ficou clara. As economias
industrializadas viram uma ex-
pansão de 25% nos investimen-
tos pelo mundo, com US$ 1,2 tri-
lhão. Mas uma parte importante
ocorreu pela transferência de re-
cursos ao exterior, como no caso
das empresas americanas. A Mi-
crosoft comprou a Skype por
US$ 8,5 bilhões, numa transação
que não passou pelos EUA.

No caso dos mercados emer-
gentes, a ONU apontou queda
de 7% no investimento de empre-
sas de países em desenvolvimen-
to. Isso fez a participação dos
emergentes no investimento glo-
bal cair de 31% para 26%, e o Bra-
sil pesou de forma considerável
nesse cálculo.

De fato, as empresas nacio-
nais investiram no exterior cer-
ca de US$ 11,7 bilhões. Mas tam-
bém trouxeram de volta ao País
outros US$ 21 bilhões, um recor-
de. O resultado foi um saldo ne-
gativo de U$ 9,3 bilhões, o maior
entre todas as 40 maiores econo-
mias. Em 2011, o saldo foi positi-

vo, com investimentos no exte-
rior de US$ 11 bilhões.

Segundo a ONU, as empresas
brasileiras de fato investiram no
exterior. Mas isso foi compensa-
do pelo repatriamento de recur-
sos, “possivelmente levados por
oportunidades para lucrar com
o diferencial das taxas de juros”.
A ONU diz que essa movimenta-
ção de recursos ainda permitiria
que a empresa escape de ter de
pagar taxas de transação sobre a
entrada de capital no País.

Já as aquisições no exterior
por empresas brasileiras caíram
34% entre 2010 e 2011, de US$ 8,5
bilhões para US$ 5,5 bilhões. Em
projetos de investimento para
produção no exterior, a queda
foi maior, de 56%. Em 2010, as
multinacionais brasileiras inves-
tiram US$ 10,4 bilhões. Um ano
depois, foram US$ 4,6 bilhões.
Só a Irlanda, em crise, e a África
do Sul terminaram o ano com re-
sultado negativo.

O resultado brasileiro provo-
cou impacto na América Latina.
Em 2010, a região havia investi-
do no mundo US$ 112 bilhões.
Um ano depois, o volume foi de
US$ 79 bilhões. Já na Ásia, o mo-
mento foi de comprar empresas
no exterior. A China manteve
seus níveis de investimento glo-
bal em US$ 68 bilhões, pratica-
mente o mesmo de 2010. No
ano, empresas asiáticas destina-
ram US$ 51 bilhões para adquirir
empresas no exterior, 19% mais
que em 2010. Os países árabes
registraram alta similar.

● Tendência

US$ 1,66 tri
foi o total de investimentos
diretos no mundo em 2011

16%
foi o aumento em relação a 2010
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B8.




