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B ra s i l

Empresas alemãs têm intenção de
investir mais no Brasil, mostra pesquisa
Marta Watanabe
De São Paulo

Pesquisa da Câmara Brasil - Ale-
manha feita no terceiro trimestre
com os associados mostra que os
executivos alemães confiam na
melhora do cenário econômico no
curto prazo. De acordo com a son-
dagem, 77% dos entrevistados afir-
mam ter projetos concretos de in-
vestimentos no Brasil. A mesma
pesquisa feita no segundo trimes-
tre indicava projetos concretos de
61% das empresas. O levantamen-
to foi feito com 1.200 empresários
ou executivos de companhias ale-
mãs que, segundo estimativas da
Câmara, respondem por cerca de
10% do PIB brasileiro.

As empresas também estimam
que o cenário para efetuar os in-
vestimentos estará mais propício
dentro de seis meses. Cerca de
36% dos entrevistados avaliaram
que o clima geral no terceiro tri-
mestre era desfavorável para in-
vestimentos e apenas 23% consi-
deraram o cenário favorável. Para
o cenário daqui a seis meses, a fa-
tia de entrevistados que estima
ambiente desfavorável para in-
vestimentos é de 23% e a que con-
sidera clima favorável é de 32%.

Weber Porto, presidente da Câ-
mara Brasil - Alemanha, reconhe-
ce, porém, que a avaliação de algu-
mas empresas sobre o cenário para
investimento ficou mais pessimis-
ta. No terceiro trimestre, 5% dos
entrevistados chegou a declarar

que o clima era extremamente
desfavorável para investimento.
Essa avaliação mais pessimista não
existia nos dois primeiros trimes-
tres do ano. “O fato de uma parcela
maior das empresas ter declarado
projetos concretos no país, porém,
mostra que, num prazo mais lon-
go, o Brasil ainda é considerado lo-
cal interessante para investimen-
t o s .” Para ele, pesam a favor do Bra-
sil perspectivas de melhora do

consumo doméstico, com deman-
da maior em áreas como de in-
fraestrutura e energia.

O cenário traçado pelas empre-
sas alemães para a exportação, po-
rém, é menos otimista. No terceiro
trimestre 32% dos executivos con-
sideraram as condições desfavorá-
veis para a exportação. Olhando
para daqui a seis meses, sobe para
41% os que consideram que as ven-
das ao exterior terão ambiente
desfavorável. Para Porto, a questão
está relacionada ao câmbio. A son-
dagem mostra que 72,7% das em-
presas veem necessidade de maior
desvalorização do real frente ao
dólar. Apenas 18,7% consideram a
atual taxa adequada.

Em relação ao câmbio, Porto
também ressalta que houve mu-
dança de avaliação das empresas.
No segundo trimestre, quando o
dólar já estava sendo mantido no
patamar próximo de R$ 2, apenas
33,3% dos entrevistados conside-
ravam a necessidade de desvalori-
zação da moeda nacional, sendo
que 55,6% julgavam a taxa de en-
tão adequada. “Na verdade, as em-
presas acreditavam que essa taxa
garantiria ganho de competitivi-
dade suficiente, mas o câmbio não
surtiu esse efeito.”

As companhias alemãs, diz Por-
to, não reivindicam maior desvalo-
rização do real. O recado implícito
na sondagem, avalia ele, é de que
as empresas instaladas no Brasil
precisam ter mais condições de
competir. Nesse sentido, ele diz

que as empresas ainda não tive-
ram condições de medir o alcance
de medidas como a desoneração
de folha e a redução da taxa de ju-
ros, por exemplo. Segundo Porto,
ainda é cedo para fazer essa avalia-
ção. “Em relação à desoneração,
muitas das empresas estão em se-
tores que acabaram de ter dissí-
dios salariais”, diz. Mesmo assim, a
pesquisa da Câmara mostra que
63,6% das empresas declaram ter
intenção de contratar nos próxi-
mos seis meses, e as vagas são diri-
gidas principalmente para setores
de produção e de vendas.

As empresas demonstram preo-
cupação com a inflação. Isso se re-
flete, segundo Porto, na opinião
sobre o que pode acontecer com os
juros. “O governo pode elevar a ta-
xa caso a inflação aumente mais
do que o previsto”, diz Porto. Con-
tribui para a avaliação, a própria
trajetória da taxa de juros, que
continuou caindo do segundo pa-
ra o terceiro trimestre. Por isso fica
menor, no terceiro trimestre, a
parcela de entrevistados que ainda
acha que há mais espaço para re-
dução. No segundo trimestre,
55,6% acreditavam que a taxa de
juros iria cair no período de seis
meses. No terceiro uma fatia me-
nor de executivos — 31,8% — acre -
dita em mais queda, sendo que
9,1% dos entrevistados declararam
acreditar que a taxa deve aumen-
tar. No segundo trimestre não ha-
via empresas com expectativa de
aumento dos juros.

Fonte: Câmara Brasil Alemanha

Expectativa de melhora
Resultados da sondagem no 3º trimestre

77,3% 
dos entrevistados dizem que possuem 
projetos concretos de investimentos 
no Brasil

72,7% 
das empresas dizem que o real ainda 
necessidade de desvalorização em 
relação ao dólar. No segundo trimestre 
apenas 33,3% faziam essa avaliação

32% 
dos entrevistados consideravam no 
terceiro trimestre clima desfavorável 
para a exportação. A taxa sobe para 
41%  quando se solicita avaliação das 
condições num prazo de seis meses

63,6% 
das empresas declararam intenção 
de contratar nos próximos seis meses

31,8% 
dos pesquisados estimam queda 
da taxa de juros dentro de seis 
meses e 54,5% declaram acreditar 
em estabilização
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Industriais com Dilma
na disputa elétrica
S e rg i o
Le o

E
m meio a um
massacre das ações
da Eletrobras nas
bolsas de valores,
após quase um mês

de bombardeio cerrado dos
críticos contra a política
governamental para as
concessões de energia elétrica,
o governo, afinal, recebeu
reforços: os dirigentes
industriais, que elegeram o
corte no custo de energia entre
as prioridades de sua pauta de
reivindicações, publicaram
anúncios de página inteira para
cobrar aprovação da Medida
Provisória 579, assinada pela
presidente Dilma Rousseff, com
a mudanças nas regras do setor.

“A presidente seguiu a
cartilha da Fiesp”, defende o
diretor do departamento de
infraestrutura da Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo, Carlos Cavalcanti.

Entre 2015 e 2017 vencem as
concessões de 85 mil
quilômetros de linhas de
transmissão e de usinas que
geram 22,3 gigawatts, ou quase
22% do parque de geração de
energia no país. As geradoras,
todas estatais que, por motivos
políticos, escaparam à onda
privatizadora em governos
anteriores, entre elas a federal
Eletrobras, pressionavam pela
renovação dessas concessões,
uma tradição no setor. As
federações de indústria
cobravam novas licitações, ao
fim das concessões, para
garantir operadores com
preços mais baixos.

O governo permitiu a
renovação, mas só para quem
aceitar, até 4 de dezembro, um
corte nos preços. Os que
preferirem manter as tarifas
atuais terão suas concessões
encerradas e leiloadas ao fim
dos contratos. O governo
aceitou indenizar as empresas
pelos ativos (investimentos)
que não forem amortizados,
mas a diferença entre o que as
geradoras contabilizam como
ativos e o que o governo se
dispõe a pagar gerou furor
entre investidores e levou a uma
queda abissal nas ações do
setor. A líder Eletrobras, apesar
de uma alta de quase 7% em
média na sexta-feira, acumula
perdas entre 59,5%
(preferenciais) e 68,9%
(ordinárias) no ano, segundo o
Valor Data.

Cavalcanti, um dos principais
articuladores da campanha da
indústria em favor do corte de
energia, diz que a queda nas
ações das concessionárias
deveria ter sido prevista pelo
mercado, que, na avaliação da
Fiesp, preferiu apostar em
balanços artificialmente
inflados. Parcelas da receita das
empresas que poderiam ter
sido usadas para amortizar
investimentos foram
destinadas a pagar dividendos
aos governos estaduais, que as
controlavam, acusa.

As empresas podem, agora,
manter as tarifas altas para
amortizar os investimentos nos
anos que faltam até o fim dos
contratos; mas, após essa data,
terão de devolver as concessões
ao governo federal e
disputá-las em leilão.

“Não houve quebra de
contratos, isso é balela”, reage
Cavalcanti contra uma das
principais acusações levantadas
contra a MP do governo.
“Ninguém é obrigado a antecipar

o fim do contrato, mas se quiser
continuar com a concessão
depois disso tem de aplicar agora
o novo patamar de preço”.

O que a MP permite não é
uma prorrogação da concessão,
mas um contrato de gestão com
a concessionária, com novos
preços, para quem antecipar o
fim da concessão que venceria
nos próximos anos. O diretor da
Fiesp discorda de quem acusa o
governo de precipitação,
embora reconheça que há forte
componente político no
esforço para reduzir tarifas
agora, ainda na segunda
metade do mandato de Dilma.
“Dizem que o governo demora
para tomar decisões, e, quando
tomou, o acusam de ser
atabalhoado, não consultar
ninguém?”

Cavalcanti garante que
estudos do próprio setor
elétrico comprovavam, há pelo
menos um ano, que as tarifas
deveriam cair, dos atuais R$ 96
para R$ 30, ao se descontar a
amortização de investimentos.
“Os investimentos já foram
amortizados há anos e as tarifas
não foram reduzidas”, reclama.
Os estudos da Fiesp sugeriam
que as tarifas, descontada a
amortização que já ocorreu,
cairiam para R$ 21. O governo
aponta para R$ 27.

Segundo um interlocutor de
Dilma ouvido pelo Va l o r , o
governo está disposto a
negociar aspectos pontuais das
medidas para as concessões. Há
simpatia no Palácio do Planalto,
por exemplo, para a proposta
de tratamento diferenciado a
três usinas da Cemig, feita pelo
relator da MP, senador Renan
Calheiros (PMDB-AL),
atendendo ao senador e
presidenciável tucano Aécio
Neves (PMDB-MG).

As usinas São Simão, Jaguara
e Miranda, da Cemig, estariam
próximas de sua primeira
prorrogação de contrato sem
mudança de tarifas e se dizem
prejudicadas, porque a tradição
tem sido renovar
automaticamente as
concessões em seu primeiro
vencimento. Está implícito, nas
conversas reservadas do
governo, que poderia haver
alguma flexibilidade para
Minas em troca de apoio para
aprovação da MP. Ao contrário
do que vem dizendo o governo
publicamente, também não
está fora de questão prorrogar a
data de 4 de dezembro para que
as empresas aceitem ou não
prorrogar as concessões com
tarifas menores.

A Fiesp e a Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro
publicaram sexta-feira
anúncios de página inteira nos
grandes jornais, em apoio ao
governo. Repetirão a dose
amanhã e, na quarta-feira, as
duas federações publicarão
anúncios assinados
conjuntamente. Ao lado da
manifestação pública,
executivos da indústria têm
mantido contatos intensos com
o Congresso. Das 431 emendas
apresentadas à MP, a Fiesp só
considera aceitáveis 16, que
tratam de questões como
exigência de maior
transparência nos encargos
sobre as tarifas de energia.

Cavalcanti classifica de
“t e r r o r i s m o” a avaliação de
especialistas do setor que
preveem danos aos programas
de investimentos da Eletrobras
e outras elétricas, com a queda
de tarifas. “Ninguém usa
dinheiro do caixa para
investimentos, as empresas se
financiam no BNDES”,
argumenta.

Para Cavalcanti, uma prova
de que o setor continua atrativo
são as declarações de interesse
nos futuros leilões de energia,
feitas na semana passada pelo
presidente do conselho de
administração da espanhola
Endesa, Borja Prado. Já não dá
para dizer que o governo está
isolado na defesa das mudanças
nas concessões de energia.

Sergio Leo é repórter especial e escreve
às segundas-feiras
E- m a i l : s e rg i o . l e o @ va l o r. c o m . b r

Já não se pode dizer
que governo está só
na briga por tarifas

Governo reduz para 1% projeção para arrecadação
Eduardo Campos
e Thiago Resende
De Brasília

Assim como a esperada reto-
mada da atividade que ainda
não veio, a arrecadação de im-
postos também não avança. Em
outubro ocorreu a quinta queda
consecutiva na arrecadação fe-
deral, descontada a inflação. O
governo ainda mantém a expec-
tativa de crescimento na compa-
ração com 2011, mas reduziu a
projeção de avanço de cerca de
1,5% para 1%. No ano até outu-
bro, o avanço é de apenas 0,18%.

“Essa recuperação ainda não
aconteceu, temos dois meses”,
disse a secretária-adjunta da Re-
ceita, Zayda Bastos Manatta, em
entrevista concedida em Brasília
na sexta-feira. De acordo com a
secretária, a previsão de arreca-
dação tem como parâmetro a
projeção de crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) feita pe-
lo governo, que foi mantida em
2% no último relatório de Avalia-
ção de Receitas e Despesas, divul-
gado no começo da semana.

Portanto, para que esse cresci-
mento de arrecadação se torne
realidade, o PIB tem de confirmar o
avanço de 2%, um cenário cada vez
mais remoto. O próprio Banco
Central estima avanço de 1,6%.

Em outubro, a arrecadação fe-
deral de impostos totalizou
R$ 90,5 bilhões, queda real de
3,27% (corrigida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA) em relação ao
mesmo mês do ano passado. O
resultado mostra uma piora
com relação a setembro, quando
a queda foi de 1,08%.

De acordo com Zayda, a dife-
rença de arrecadação de outubro
desse ano para outubro do ano
passado decorre, basicamente,
de dois eventos. Uma arrecada-
ção atípica de quase R$ 2 bilhões
vista no ano passado, que não se
repetiu, e o custo das desonera-
ções promovidas pelo governo,
que tiraram do caixa outros
R$ 2,5 bilhões. “Sem esses dois
grupos teríamos crescimento da
a r r e c a d a ç ã o”, disse a secretária.

A receita não apresentou nú-
meros detalhados, mas indicou
que as desonerações feitas entre
janeiro e outubro de 2012 causa-
ram uma “p e r d a” de arrecadação
de R$ 10,7 bilhões. São R$ 2,3 bi-
lhões referentes às mudanças na
folha de salários de alguns seto-
res e outros R$ 8,46 bilhões de-
correntes da redução da Cide
(imposto que incide sobre os
combustíveis), Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
automóveis e Imposto sobre

Operações Financeiras (IOF) so-
bre crédito à pessoa física.

A arrecadação administrada
pela Secretaria da Receita totali-
zou R$ 85,1 bilhões em outubro,
redução real de 3,87%. No ano, as
receitas administradas totalizam
R$ 808,8 bilhões.

Captando o baixo ritmo de
atividade, os tributos que inci-
dem sobre a renda do setor pro-
dutivo apresentaram nova retra-
ção. Refletindo a queda de lucra-
tividade das empresas, o recolhi-
mento do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), que so-
mou R$ 11,7 bilhões no mês pas-
sado, caiu 11,47% sobre igual pe-
ríodo de 2011.

Na mesma situação, a Contri-
buição Social Sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL) apresentou queda
de 1,02% em outubro, também
na comparação anual, para R$
6,181 bilhões. Ilustrando a dico-
tomia entre produção e consu-
mo, a arrecadação de PIS e Co-
fins, mais relacionada aos servi-
ços, mostra alta 6,74% em outu-

bro, no comparativo anual, para
R$ 19,2 bilhões.

E mostrando outra dualidade
da economia brasileira, que é a
força do mercado de trabalho em
um ambiente de baixo crescimen-
to, a arrecadação previdenciária
apontou alta de 3,69% em outu-
bro desde ano na comparação
com igual período do ano passa-
do, ao somar R$ 24,698 bilhões.
De acordo com Zayda, esse au-
mento é reflexo direto do aumen-
to da massa salarial, que cresceu
14,12% sobre outubro de 2011.

Reflexo das desonerações fei-
tas para estimular a economia, a
arrecadação do IPI caiu, sempre
em termos reais, 20,52% em ou-
tubro ante mesmo período de
2011, somando R$ 3,646 bilhões.

Sem surpresa, a maior queda
na arrecadação de IPI foi regis-
trada no segmento de automó-
veis, com retração real de
72,29%, passando de R$ 715 mi-
lhões em outubro do ano passa-
do para R$ 198 milhões em ou-
tubro deste ano.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




