
A desoneração promovida pela
MP 584, bem como as normas re-
lativas à Copa do Mundo, tam-
bém beneficia a indústria nacio-
nal — ficam isentos de IPI (Im-
posto sobre Produtos Industrali-
zados), PIS e Cofins—, produtos
de empresas fornecedoras de
projetos envolvidos na organiza-
ção dos eventos e seus parceiros.

Por conta dessas compras e
da euforia que contagia torcedo-
res e expectadores, o setor de ar-
tigos esportivos espera acelerar
o crescimento dos atuais 15%
ao ano para 30%, pelo menos, a
partir de 2013.

A estimativa é de André Ra-
duan, diretor-executivo da As-
sociação Brasileira de Artigos Es-
portivos, que reúne nomes co-
mo Nike, Adidas e Asics. A enti-
dade contabiliza em 35 milhões

de pares a demanda anual por
calçados esportivos no país, em
33 milhões a de peças de vestuá-
rio e em 12 milhões a de equipa-
mentos, como mochilas e bolas,
o que leva o setor a faturar R$ 5
bilhões ao ano.

De acordo com o Raduan, me-
tade dos tênis usados pelos bra-
sileiros são produzidos no país,
assim como 70% dos demais
materiais. As marcas famosas,
contudo, não fabricam seus pro-
dutos. “É a estratégia global des-
sas companhias”, frisa. No caso
do Brasil, a manufatura é tercei-
rizada para fornecedores como
Paquetá, Dass, Karlitos, Aniger,
Copershoes e Castro Alves, que,
junto com a Alpargatas, reúnem
33 mil trabalhadores, afirma.

Habilitação
O número de produtos a serem
comprados pelo Comitê Organi-
zador impressiona: um milhão
de peças de equipamentos es-

portivos e 30 milhões de itens
em geral. A entidade prevê para
dezembro o lançamento de seu
portal de suprimentos.

Para se beneficiar das isen-
ções, os fornecedores precisam
se habilitar previamente na Re-
ceita Federal, avisa o advogado
Osmar Marsilli Jr., sócio da
PLKC Advogados.

“É preciso ter certeza de
que o produto ou serviço está
sendo fornecido para uma das
entidades beneficiadas, desta-
ca Fabiana Lopes Pinto, sócia-
fundadora do Lopes Pinto, Na-
gasse Advogados Associados.
As entidades são Fifa e suas as-
sociadas, Comitê Organizador
dos Jogos Olímpicos, Comitês
Olímpicos, federações partici-
pantes e patrocinadores. “Não
basta ser um negócio relaciona-
do aos eventos. Os fornecedo-
res devem ficar atentos para
evitar cobranças posteriores
de impostos”. ■ J.G.

As isenções tributárias para pro-
dutos a serem usados nos Jogos
Olímpicos chegam a 97,94%, no
caso de produtos importados,
classe na qual se encaixam cente-
nas de itens usados no evento:
equipamentos para aferição das
provas e para uso em modalida-
des como arqueria, competições
equestres, salto com vara, golfe,
esgrima, canoagem, hockey, ti-
ro e vela, além de uniformes, aga-
salhos, medalhas e bandeiras. O
benefício vale para o Comitê Or-
ganizador dos Jogos Rio 2016, o
Comitê Olímpico, as federações
e os patrocinadores.

Para insumos e bens duráveis
com valor até R$ 5 mil, haverá
isenção de tributos federais. Pa-
ra bens duráveis, a norma per-
mite suspensão da cobrança,
pois as mercadorias só têm a
vantagem se forem reenviadas
para fora ou doadas após o uso.

As regras foram definidas na
MP 584, do último dia 10. Tam-
bém há isenções
para produtos na-
cionais (leia tex-
to ao lado), mas,
como nos impor-
tados a tributa-
ção é maior, por
causa do Impos-
to de Importação
(II), o impacto se-
rá mais sentido nos bens que
vêm de fora. Além disso, os
equipamentos têm alto valor
agregado.

“O benefício é amplificado
porque os tributos incidem em
cascata, ou seja, são calcula-
dos”, diz Jorge Zaninetti, sócio
do setor tributário do Siqueira
Castro Advogados.

Só o Comitê Organizador esti-
ma compras de aproximada-
mente R$ 3 bilhões até 2016. Ins-
talações, mobiliário, equipa-
mentos e equipamentos não es-
portivos representam 5% deste
valor. Softwares e sistemas de
gerenciamento de jogos respon-
dem por 2% cada. O mais gasto
vai para construções temporá-
rias, com 28%.

A partir do orçamento do co-
mitê, e sem levar em conta os
gastos dos patrocinadores e das
federações, o tributarista Marsi-
lli Jr., sócio da PLKC Advoga-

dos, estima a renúncia fiscal
em, no mínimo, R$ 1,8 bilhão.

E há outras taxas que deixam
de incidir — e ser recolhidas —,
lembra Luis Henrique Favret,
do Lobregat e Advogados: R$
185 por declaração de importa-
ção. Há ainda a Taxa de Utiliza-
ção do Sistema Eletrônico de
Controle de Arrecadação do Fre-
te para Renovação da Marinha
Mercante, de 25%.

Copa x Olimpíada
“O governo não está fazendo
uma gentileza. A desoneração é
um dos compromissos assumi-
dos durante a candidatura para
sediar o evento, seja Copa ou
Olimpíada”, diz Ivandro San-
chez, sócio da área de esporte e
entretenimento do escritório
de advocacia Machado Meyer.

Contudo, há algumas diferen-
ças nos dispositivos usados para
viabilizar os compromissos. A
lei 12.350 assegura regime espe-
cial para modernização, constru-
ção e ampliação de estádios pa-
ra os eventos da Fifa (Federação

Internacional de
Futebol), que são
a Copa das Confe-
derações (2013) e
a Copa do Mundo
(2014).

Para ter acesso
ao benefício, os
projetos têm de
ser apresentados

até 31 de dezembro deste ano.
As empresas não podem ter ade-
rido ao Simples nem aos regi-
mes de lucro presumido ou arbi-
trado, explica Fabiana Lopes
Pinto, sócia-fundadora do Lo-
pes Pinto, Nagasse Advogados
Associados.

Outra diferença, diz San-
chez, do Machado Meyer, é que
as normas para as Olimpíadas
exigem a constituição de pessoa
jurídica no Brasil como condi-
ção para regime de isenção. “É
interessante, pois incentiva o es-
tabelecimento das entidades no
Brasil, o que tende a fomentar a
indústria do esporte no país e a
gerar mais empregos aqui”, diz.

Além do mais, afirma o advo-
gado, o arcabouço para as Olim-
píadas ainda precisa de uma nor-
ma similar à lei 12.663, que ga-
rantiu a proteção às marcas e pa-
tentes relativas aos eventos or-
ganizados pela Fifa. ■

Setor de materiais esportivos
projeta crescimento para 30%

Isenções demateriais para
Olimpíada passamde 97%

Somente o comitê organizador
do evento promete adquirir
30 milhões de itens esportivos

A desoneração não
é uma gentileza.
Estava prevista
na candidatura

do país para
sediar evento

Diferente da legislação para a Copa, normas não contemplam construção civil para os Jogos de 2016
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BANDEIRAS
E  FLÂMULAS

MEDALHAS
E TROFÉUS 

ARTIGOS PARA 
GINÁSTICA E ATLETISMO

ABRIGOS E MAIÔS 
DE FIBRA SINTÉTICA SERVIÇOS

IOF (Imposto sobre 
Operações Financeiras)

IRF (Imposto de Renda) 
retido na fonte

ISS (Imposto sobre 
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II (Imposto de Importação)

IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados)

PIS

Cofins

ICMS

CARGA TOTAL

0

0

0

0

35%

0%

1,65%

7,60%

18%

85,56%

0

0

0

0

18%

12%

1,65%

7,60%

18%

81,67%

0

0

0

0

20%

20%

1,65%

7,60%

18%

97,94%

0

0

0

0

35%

0%

1,65%

7,60%

18%

85,56%

0,38%

15%

5%

10%

0

0%

1,65%

7,60%

0%

48,27%

Fontes: Siqueira Castro Advogados, Lobregat e Advogados

6 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 19, 20 e 21 de outubro, 2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ampliação do Regime Diferen-
ciado de Contratações (RDC) por
parte do governo federal tem cau-
sado revolta entre as empreiteiras
de pequeno e médio porte, que
ameaçam até fazer greve de dez
dias em Brasília, alegando que a
lei foi criada para as grandes em-
presas. O modelo estava inicial-
mente restrito às obras da Copa
das Confederações de 2013, Copa
do Mundo de 2014, das Olimpía-
das de 2016 e as consideradas
emergenciais no Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC), mas agora pode também
ser adotado na área de educação,
com sua inclusão no programa
Brasil Carinhoso.

O RDC prevê a contratação in-
tegrada nas licitações de obras e
serviços, ou seja, todas as etapas
podem ser elaboradas pela mes-
ma empresa. “O construtor dia-
loga com o projetista, o que re-
solve um problema das obras
brasileiras que era a incompatibi-
lidade entre o projeto e o terre-
no. O RDC vai dar mais agilida-
de, mas as empresas precisam
se preparar, aquelas que não pos-
suírem corpo técnico correm ris-
cos. No momento, a agilidade
passa a ser prioridade e nem tan-
to a qualidade e a segurança do
projeto”, diz José Alberto Perei-
ra Ribeiro, presidente da Asso-
ciação Nacional das Empresas
de Obras Rodoviárias (Aneor).

O valor da contratação passa a
ser calculado com base nos pre-
ços de mercado e nos pagos pela
Administração Pública em servi-
ços e obras semelhantes. Embora
também agilize o processo, a prin-
cipal crítica dos representantes
de empreiteiras de pequeno e mé-
dio porte é que sua adoção em
obras de qualquer porte favorece
as grandes empresas.

“O principal problema desta
solução é restringir o universo
de licitantes porque poucas são
as empreiteiras que têm condi-
ções de fazer um projeto, o que
é caro, e correr o risco de perder
não só a obra, mas também o di-
nheiro investido”, explica Bene-
dicto Porto Neto, consultor jurí-
dico da Comissão de Obras Públi-

cas da Câmara Brasileira da In-
dústria da Construção (CBIC).

Uma fonte, que prefere se man-
ter sob anonimato, disse aoBRASIL
ECONÔMICO que os projetos po-
dem custar de R$ 5 milhões a
R$ 50 milhões. “De acordo com
a Lei 8.666/1993, o projeto era
apresentado e as pequenas e mé-
dias podiam op-
tar por executá-
lo”, acrescenta.

Outra reclama-
ção está relaciona-
da ao prazo de ape-
nas 30 dias para a
apresentação do
projeto, pois tem-
po é considerado
por representantes do setor insu-
ficiente para o cumprimento de
todas as etapas, que incluem des-
de a sondagem do terreno ao or-
çamento, passando pela concep-
ção de uma solução técnica e do
próprio projeto, o que favorece-
ria a corrupção. “O risco é que as
empresas que possuem informa-
ções privilegiadas dentro do go-
verno desenvolvam todas estas fa-
ses previamente e já saiam na
frente das demais, apresentando
projetos mais bem elaborados e

com menores preços. É preciso
criar mecanismos para que a con-
tratação seja feita de maneira se-
gura”, diz o representante da
CBIC. “O governo opta pela mera
facilidade”, completa Benedicto.

Para o CBIC, a nova lei deveria
ser aplicada apenas nas grandes
obras, pois estas costumam ficar

a cargo das empre-
sas de maior por-
te. “A contratação
integrada deveria
ser restrita ape-
nas às obras de
grande vulto, pois
elas, normalmen-
te, já são realiza-
das pelas grandes

empresas”, afirma Benedicto.
A Lei 8.666/1993, é considera-

da mais rígida, pois exige a lici-
tação para a empresa que fará o
projeto e outra para quem execu-
tará a obra, além de exigir levan-
tamento das qualificações da
empresa ganhadora. Até o iní-
cio efetivo das obras, todo o pro-
cesso costuma levar, em média,
de um ano e meio a dois anos. A
lei antiga continua a vigorar,
sendo este mais um desafio para
as empresas. ■

Privatizado em fevereiro deste
ano, o Aeroporto Internacional
de Guarulhos, no bairro de
Cumbica, no estado de São Pau-
lo, receberá R$ 1,2 bilhão para
reformas do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). Entre os três
terminais concedidos pelo go-
verno à administração da inicia-
tiva privada, Guarulhos é o pri-
meiro a receber recursos públi-
cos para obras.

O dinheiro será liberado em
parcelas pelo BNDES, que anun-
ciou ontem aprovação do mon-
tante para construção de termi-
nais de passageiros e de cargas,
mais modernização da estrutura
atual. O processo de liberação é
chamado empréstimo-ponte
porque vai aportar os primeiros
recursos no aeroporto, “antes
que a análise do financiamento
de longo prazo seja concluída”,
afirma o BNDES em nota.

Também está prevista no proje-
to de reforma do Aeroporto Inter-
nacional de Guarulhos a amplia-
ção do pátio e pistas para aerona-
ves, de áreas para estacionamen-
to de veículos, além de um novo
heliporto. O objetivo é adequar o
terminal ao crescimento da de-
manda prevista para os próximos
anos e “aos padrões esperados
no contrato de concessão”, que
vigorará entre 2014 e 2022.

O empréstimo está em nome
da Concessionária do Aeropor-
to Internacional de Guarulhos e
Sociedade de Propósito Específi-
co (SPE), que reúne o consórcio
vencedor do leilão do terminal,
formado pelas empresas Investi-
mentos e Participações em In-
fraestrutura (Invepar), Airports
Company South Africa (ACSA),
da África do Sul, e Empresa Bra-
sileira de Infraestrutura Aero-
portuária (Infraero).

Também foram privatizados,
no início do ano, os aeroportos
Juscelino Kubitschek (Brasília)
e Viracopos (Campinas). Os ae-
roportos de Brasília e de Guaru-
lhos têm o maior fluxo de passa-
geiros do país e o de Campinas,
o maior fluxo de cargas. O próxi-
mo a ser privatizado deve ser o
Aeroporto Internacional do Ga-
leão — Antonio Carlos Jobim, lo-
calizado no Rio de Janeiro.

Modelo
O presidente da Empresa de Pla-
nejamento e Logística (EPL), Ber-
nardo Figueiredo, disse ontem
que o modelo de concessão de ae-
roportos a ser anunciado pelo go-
verno não trará mudanças radi-
cais em relação às concessões já
anunciadas em fevereiro.

Figueiredo adiantou que, des-
sa vez, serão estabelecidos crité-
rios de qualificação maiores pa-
ra as empresas concorrentes. Se-
gundo ele, no leilão anterior
não houve um corte tão rigoro-
so nessa área. ■ ABr

BNDES desembolsa
R$ 1,2 bilhão para
obra em Cumbica

Yasuyoshi Chiba/AFP

Emendas parlamentares terão R$ 22 bilhões

Henrique Manreza

Contratação de obras
públicas sem licitação
preocupa empreiteiras
Pequenas construtoras se
sentem prejudicadas com Regime
Diferenciado de Contrações

Empréstimo está no nome da
Concessionária criada pelo
consórcio vencedor de leilão

José Cruz/ABr

Contratação
excepcional era

restrita, mas
deve ser adotada

no programa
Brasil Carinhoso

A receita da União para 2013, estimada pelo Executivo em R$ 1,23 trilhão,
equivalente a 24,7% do Produto Interno Bruto (PIB), deverá ter um acréscimo
de R$ 22 bilhões para atender emendas parlamentares e compensações
aos estados exportadores (Lei Kandir) no Orçamento. A expectativa foi
manifestada ontem pelo relator-geral do Orçamento do próximo ano,
senador Romero Jucá (PMDB-RR). A ministra do Planejamento, Miriam
Belchior, deve explicar a estimativa no dia 30. Redação

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

Recursosvão financiar modernizaçãodoAeroportodeGuarulhos

Paraempresários, regimedeveriase restringiràsgrandesobras
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 6-7.




