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Dilma e Cristina
vão discutir saída
para o impasse
Suspensão do projeto da Vale provoca tensão no governo da
província de Mendoza, preocupado com a perda de empregos

Diálogo. Um encontro de Cristina Kirchner com Dilma está sendo marcado para os próximos dias

Marina Guimarães
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

A suspensão do projeto Potás-
sio Rio Colorado, da Vale, na
província argentina de Mendo-
za, anunciada ontem, não sur-
preendeu o governo local, mas
provocou tensão, especial-
mente na administração pro-
vincial. Uma solução para o im-
passe poderá ser discutida du-
rante reunião das presidentes
do Brasil, Dilma Rousseff, e da
Argentina, Cristina Kirchner,
que está sendo remarcada por
ambos os governos, provavel-
mente para o fim deste mês ou
início de abril.

“Até lá, esperamos que a em-
presa e o governo argentino pos-
sam ter encontrado uma solução
para baratear o custo do proje-
to”, disse ao Broadcast, serviço
em tempo real da Agência Estado,
uma fonte que acompanha as ne-
gociações.

O governador de Mendoza,
Francisco Pérez, entrou ontem
em contato com autoridades bra-
sileiras para saber detalhes do fa-
to relevante da Vale e para testar
o clima político sobre o assunto.
A decisão já era esperada, mas o
governador queria saber do go-
verno brasileiro se a medida era
definitiva.

“O governador ouviu que o
problema ainda continua na me-
sa de discussões e vai depender
de um entendimento entre a Va-

le e o governo argentino, porque
o governo brasileiro só pode aju-
dar na busca da solução do pro-
blema. Não pode colocar dinhei-
ro público em um negócio priva-
do”, relatou a fonte.

Pérez está preocupado com os
4,5 mil empregados contratados
e os milhares de empregos indi-
retos que o projeto gera em sua
província. “É claro que a compa-
nhia vai fazer uma revisão no
quadro de funcionários e vai
manter só os necessários para

manter os ativos”, disse a fonte.
Outra fonte, do governo de Men-
doza, informou que o secretário
de Mineração, Jorge Mayoral, po-
deria convocar a Vale para uma
conciliação obrigatória de traba-
lho, no caso de demissões em
massa. Até o início da noite não
havia posição oficial do governo
argentino sobre o assunto.

“Quanto menos dramático e
vociferante for a reação de cada
um dos lados, melhor será. Isso é
uma contribuição necessária pa-
ra facilitar a manutenção do diá-
logo”, aconselhou a fonte que
acompanha as negociações. “O
mais importante agora é preser-
var o diálogo, porque a Vale não
quer abandonar o projeto e, para
o governo argentino, não será
tão simples assim tirar a conces-
são da Vale. Tem de achar al-
guém que queira investir US$
10,9 bilhões”, ponderou a fonte.

Futuro. Segundo a fonte, “a re-
visão do negócio não é dramáti-
ca porque os preços dos miné-
rios sobem e descem”. “Hoje o
projeto não é viável, mas pode
ser no futuro. O que é delicada é
a situação dos trabalhadores”,
ressaltou. O projeto, orçado em
US$ 4 bilhões, foi reajustado pa-
ra US$ 5,9 bilhões. Nas últimas
negociações entre a Vale e o go-
verno local, a companhia cortou
obras e reajustou o projeto, eco-
nomizando US$ 700 milhões, e
pediu benefícios fiscais de US$

1,5 bilhão ao governo.
O governador Pérez explicou,

em fevereiro, que a renúncia fis-
cal era impossível de ser concedi-
da. A Vale também havia pedido
uma cotação do câmbio especial
para entrar com divisas no país,
já que o valor oficial da moeda é
de US$ 5 por unidade, enquanto
a economia real se movimenta
com um câmbio paralelo de qua-
se US$ 8.

Tanto a Vale quanto o governo
argentino buscaram alternati-

vas de investimentos e um tercei-
ro sócio para compensar a alta
dos custos provocada pela defa-
sagem cambial, massa salarial
em constante aumento acompa-
nhando a inflação e a demora na
obtenção de licenças para a cons-
trução de uma ferrovia para
transportar o potássio. “Por cau-
sa da alta exagerada dos custos,
o projeto tornou-se inviável e os
dois lados vão ter de fazer um
esforço” para chegar a um núme-
ro factível, detalhou a fonte. On-

tem, o jornal argentino Perfil pu-
blicou entrevista com o diretor
da Vale Marcio Godoy, pedindo
compreensão do governo argen-
tino. “Necessitamos da com-
preensão do governo argentino
para continuar com a Potássio
Rio Colorado. O setor de minera-
ção exige, por natureza, devido
ao tamanho de suas iniciativas,
um tratamento especial”, disse
Godoy ao Perfil, de Toronto, on-
de participou de uma exposição
do setor.
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* Por Sergio Watanabe

Em vigor desde o fi nal de 
2012, a Medida Provisória 601 
implementou medidas destinadas 
a desonerar a construção, que terão 
refl exos no mercado imobiliário.

Bastante positiva, uma des-
sas medidas, em vigor desde 1º 
de janeiro, foi a redução de 6% 
para 4% da alíquota do RET (Re-
gime Especial de Tributação, que 
compreende os tributos federais) 
para incorporações feitas no re-
gime do patrimônio de afetação. 

Neste momento, faltam pou-
co menos de três semanas para 
outra mudança signifi cativa. 
Segundo a MP 601, as constru-
toras de edifi cações e suas sub-
contratadas passarão a calcular 
as contribuições previdenciárias 
usando a alíquota de 2% sobre 
a receita em vez de 20% sobre 
a folha de pagamentos, de abril 
de 2013 até dezembro de 2014.

A mudança deverá ter refl e-
xos sobre os contratos de aquisi-
ção de imóveis residenciais e co-
merciais corrigidos pelos índices 
que medem a variação dos custos 
da construção. Será preciso cui-
dar para que a mudança na forma 
de recolhimento da contribuição 
previdenciária não gere distor-
ções no reajuste da variação dos 
custos da construção.

Trata-se de garantir que o 
reajuste das prestações e do sal-
do devedor daqueles contratos 
continue refl etindo os custos 
efetivamente incorridos. É que 
as regras de cálculo desses in-
dicadores para o peso relativo 
da contribuição previdenciária 
nos custos do setor foram for-
muladas com base na incidência 

de 20% sobre a folha de paga-
mentos. Com a mudança para 
2% sobre a receita, será preciso 
reexaminar essas fórmulas.

Neste momento, o setor 
construtivo, representado pela 
Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), está 
buscando uma solução para 
que os índices refl itam a mu-
dança sem provocar distorção.

Outra questão a ser equacio-
nada é evitar que uma constru-
tora que já tenha recolhido ou 
esteja recolhendo a contribuição 
ao Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) relativa à folha de 
pagamentos de uma obra precise 
fazer novo recolhimento a partir 
de abril, desta vez sobre a receita.

A forma de evitar essa re-
dundância seria permitir que as 
construtoras com matrículas de 
obras feitas no INSS até 31 de 
março possam optar entre man-
ter a forma atual de recolhimen-
to ou migrar para a nova forma.

A opção seria justa. Além 
de evitar o recolhimento redun-

dante, levaria em conta que as 
construtoras, pela nova regra de 
cálculo do encargo, não pode-
rão deduzir de sua contribuição 
previdenciária para determinada 
obra o recolhimento feito pelas 
subcontratadas para a execução 
da mesma obra. Hoje, por exem-
plo, somente 8% das construto-
ras não terceirizam atividades.

A indústria da construção 
também está trabalhando essa 
questão, junto ao governo fe-
deral, e espera uma solução 
antes de 1º de abril.

Em outra disposição, a MP 
601 determinou a redução de 
11% para 3,5% da retenção fei-
ta pelas construtoras da contri-
buição previdenciária de suas 
subcontratadas, especializadas 
na execução de serviços de 
fundações, instalações hidráu-
licas e outros nas obras.

Uma sugestão adicional se-
ria fazer a contribuição incidir 
somente sobre a receita da venda 
das obras e não sobre a totalida-
de do faturamento. Se a constru-
tora vender um terreno para uma 
Sociedade de Propósito Especí-
fi co que construirá o empreen-
dimento, não haverá sentido em 
contabilizar esse valor para efei-
to de cálculo da contribuição.

Com esses ajustes, estará 
aberto o caminho para que boa 
parte das construtoras seja be-
nefi ciada com uma desoneração 
com refl exos positivos para o 
mercado imobiliário.

*Presidente do SindusCon-
-SP, vice-presidente da CBIC e 
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4,5 mil
empregados foram contratados
pelo projeto Rio Colorado
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US$ 700 mi
foram cortados nas últimas
negociações

US$ 1,5 bi
foi o valor de benefícios fiscais
pedido ao governo de Mendoza
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