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Coluna testa o
Optimus G, da LG
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Em cumprimento ao disposto no art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução 
CVM nº 358/02, e em continuidade à divulgação objeto do fato relevante de 22 de março de 2013, 
a administração da Unipar Participações S.A. (“Companhia”) informa a seus acionistas e ao mercado em 
geral que, tendo sido verificadas as condições suspensivas do Contrato de Compra e Venda de Quotas e 
Outras Avenças celebrado com o Grupo Occidental (“Contrato de Compra e Venda”), notadamente a 
obtenção da aprovação incondicional da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, 
foi concluída, nesta data, a aquisição indireta de quotas representativas de 50% (cinquenta por cento) do 
capital social de sua controlada Carbocloro Indústrias Químicas Ltda. (“Carbocloro”), por meio da qual a 
Companhia tornou-se titular indireta da totalidade do capital social da Carbocloro (“Aquisição”). 

Como já informado pela Companhia, os recursos necessários para o financiamento da Aquisição foram 
obtidos por meio de endividamento estruturado de longo prazo, mediante a emissão de notas promissórias 
comerciais no montante total de R$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais), distribuídas 
publicamente pelo Banco Itaú BBA S.A. e pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“Coordenadores”), sob o regime 
de garantia firme de colocação, nos termos das Instruções CVM nºs 134/90, 155/91 e 476/09. Observados os 
termos e condições estabelecidas na proposta comercial firmada pela Companhia com os Coordenadores 
em 22 de março de 2013, as notas promissórias comerciais serão oportunamente substituídas por debêntures 
simples, com vencimento previsto para 2020, a serem emitidas pela Companhia e distribuídas pelos 
Coordenadores também sob o regime de garantia firme de colocação. 

O preço final da Aquisição, corrigido e calculado nos termos do Contrato de Compra e Venda, foi de 
R$ 554.047.274,00 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, quarenta e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais) 
(“Preço de Aquisição”), o que atribui à Carbocloro um valor de empresa (“Enterprise Value”) 
de aproximadamente R$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais). Considerando-se o 
EBITDA esperado pela administração para este ano, bem como estimativas e projeções preliminares do valor 
presente dos benefícios esperados da Aquisição, o Enterprise Value implícito no Preço de Aquisição representa 
um múltiplo de 4,5 vezes EBITDA. 

A administração da Companhia informa, ademais, que, no prazo de até 90 (noventa) dias contados desta data, 
deverá convocar Assembleia Geral Extraordinária com o fim de deliberar, entre outras matérias, a respeito da 
incorporação da Carbocloro pela Companhia (“Incorporação”) e da consequente e necessária mudança do 
objeto social da Companhia, sendo certo, ainda, que a eficácia de tais deliberações estará sujeita ao eventual 
exercício do direito de retirada previsto no art. 137 da Lei nº 6.404/76 por um percentual máximo de acionistas, 
a ser definido e informado oportunamente. 

Caso a Incorporação venha a ser aprovada, as atividades da Carbocloro passarão a ser desenvolvidas pela 
Companhia, permitindo, assim, o aproveitamento integral dos benefícios e sinergias resultantes da Aquisição. 
Ademais, nos termos do §1º do art. 137 da Lei das S.A., o direito de retirada acima mencionado deverá ser 
exercido pelos acionistas eventualmente dissidentes mediante o reembolso do valor patrimonial de suas 
respectivas ações, com base nas suas posições acionárias detidas ininterruptamente desta data até a data 
do exercício do direito de retirada. 

A administração entende que a Aquisição e a Incorporação são operações que agregam grande valor à 
Companhia e a seus acionistas. 

São Paulo, 3 de maio de 2013

José Octávio Vianello de Mello 
Presidente e Relações com Investidores

UNIPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 33.958.695/0001-78 - NIRE 3330015446-9

Fato Relevante

1.
O que é a Lei do Bem?
A Lei 11.196/05, conhecida co-
mo “Lei do Bem”, confere dife-
rentes benefícios fiscais para
empresas que realizarem pes-
quisa e desenvolvimento de
inovação tecnológica. Entre
eles está a isenção da taxa PIS

e Cofins para aparelhos mon-
tados no Brasil, com o objeti-
vo de baratear os produtos.

2.
Quais aparelhos são
beneficiados pela lei?
Já foram incluídos computa-
dores de mesa (PC), note-
books, tablets e, mais recente-
mente, smartphones fabrica-
dos no País que se enquadrem
nos requisitos.

3.
Qual o desconto final no
preço para o consumidor?
A lei isenta empresas de ven-
da a varejo do pagamento da
alíquota de PIS/Cofins, o que
equivaleria a um desconto de
9,25%. Esse imposto é cobra-
dos no momento da venda. O
repasse da isenção ao consu-
midor e a consequente redu-
ção do preço final de venda
fica a cargo do vendedor.

Anna Carolina Papp
Ligia Aguilhar

Um mês depois de entrar em
vigor a medida do governo
que isenta smartphones dos
impostos PIS e Cofins, o con-
sumidor ainda enfrenta difi-
culdade para saber exatamen-
te se está pagando menos – e
quanto – para comprar um ce-
lular com recursos avança-
dos e acesso à internet.

Os selos de “imposto reduzi-
do” já começam a aparecer em
anúncios das principais fabri-
cantes de smartphone, mas
nem todas empresas indicam
quais modelos foram beneficia-
dos pelo decreto que incluiu
os aparelhos na Lei do Bem.
Além disso, os lojistas são res-
ponsáveis por repassar o des-
conto, o que pode não ocorrer.

Enquanto o governo afirma
que a queda nos preços pode
chegar a 30%, os fabricantes e

entidades como a Associação
Brasileira da Indústria Elétrica
e Eletrônica (Abinee) mantêm
suas previsões de um descon-
to final em torno de 9,25% –
equivalente à isenção das alí-
quotas de PIS/Cofins.

O Link fez uma pesquisa em
sites de comparação de preços
na internet sobre alguns dos
principais modelos beneficia-
dos pela desoneração que fo-
ram indicados pelos fabrican-
tes. Em média, o valor caiu
10% no varejo online.

“Uma das principais barrei-
ras no Brasil é o preço. A deso-
neração é benéfica porque ofe-
rece uma queda significativa”,
diz o diretor de marketing da
Motorola Mobility, Rodrigo Vi-
digal. Ele afirma que a empre-
sa reduziu o valor dos apare-
lhos beneficiados em 13%.

A esperada desoneração de
impostos para smartphones
era prometida desde o ano pas-
sado pelo governo federal e
chegou a tempo para o Dia das
Mães, principal data do ano pa-
ra venda de celulares no País.

Com isso, até o fim de 2014
o governo espera aumentar
em até 25 pontos porcentuais
a participação dos smartpho-
nes no total de celulares vendi-
dos – no ano passado foram 16

milhões de unidades. A estima-
tiva de renúncia fiscal é de R$
500 milhões por ano.

Exigências. Para ter direito à
desoneração, os aparelhos pre-
cisam custar até R$ 1,5 mil, se-
rem fabricados no Brasil com
parte das peças produzidas lo-
calmente, ter tecnologia 3G ou
4G, navegador de internet,
e-mail, tela sensível ou teclado
físico no padrão QWERTY (co-
mo nos celulares BlackBerry)
e tela de até 18 cm².

Quando o governo fala em
30% de desconto, compara os
produtos isentos a celulares to-
talmente importados que não
recebem nenhum benefício fis-
cal e pagam carga extra de cer-
ca de 30% de impostos de im-
portação. Por isso, o consumi-
dor dificilmente encontrará
um modelo já fabricado no Bra-
sil a um preço 30% menor.

Da mesma forma, o consu-
midor não deve ver mudança
no valor de modelos importa-
dos e tradicionalmente mais
caros como o famoso iPhone,
que não se enquadram no re-
quisito de preço. O telefone da
Apple continuará mais caro
também porque não atende a
outra exigência: ter um pacote
mínimo de aplicativos nacio-

nais instalados de fábrica – o
que exigiria a criação de um sis-
tema iOS só para o Brasil.

“Não há nenhuma necessida-
de de desonerar produtos mui-
to caros porque eles já são des-
tinados à parte da população
capaz de comprar com ou sem

a desoneração”, diz o vice-dire-
tor da divisão de smartphones
da Abinee, Carlos Lauria.

Fabricantes como Nokia,
Motorola, Sony e LG têm uma
lista dos aparelhos que tive-
ram os preços reduzidos pela
medida (veja na pág. ao lado). A

Samsung não comenta o assun-
to e diz que o repasse depende
do varejo. “O PIS/Cofins é co-
brado no momento da venda,
então quem controla o paga-
mento ou não por parte do
usuário é o vendedor final”,
diz Lauria.

Smartphone barato
ainda é dúvida

PERGUNTAS E RESPOSTAS

SEBASTIÃO MOREIRA/EFEBenefício. Um mês após entrar em vigor, medida que zera as
alíquotas de PIS e Cofins para celulares feitos no Brasil não é clara;
fabricantes indicam redução de 10%, enquanto governo fala em 30%

Como funciona
a desoneração

Impostos. Para ser isento, aparelho tem de ser feito no País e custar menos de R$ 1,5 mil

● Queda

10%
foi a queda média no preço de
smartphones beneficiados vendi-
dos no varejo online. O porcentual
é próximo ao da isenção de 9,25%

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
.



%HermesFileInfo:B-10:20130506:

B10 Economia SEGUNDA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

CARTA ABERTA

Em um fórum da revista
online MacMagazine,
os fãs da Apple Gustavo

Jaccottet Freitas, Gabriel Hoff-
mann e JoeD resolveram criar
o site “Abuso Apple” para de-

monstrar sua insatisfação com
os preços pelos quais os produ-
tos da marca são vendidos no
País. Para fazer barulho, eles
convocaram usuários a assinar
uma carta aberta.

Com base em dados estatísti-
cos, eles questionam a dispari-
dade de valores entre os produ-
tos vendidos nos Estados Uni-
dos e aqui.

O estopim para a indignação
do grupo foram os lançamen-
tos de outubro, sobretudo o do
iMac. “O preço estava estável
em torno de R$ 3.999, e, de uma
hora para outra, saltou para R$
6.200. Nos EUA, o aumento foi
de apenas US$  100”, dizem os
fãs da Apple. “Levamos em con-
sideração o dólar, impostos, ta-

xas e afins. A única conclusão a
que chegamos foi de que houve
um aumento totalmente des-
proporcional.”

O grupo afirma que o proble-
ma não são os preços, mas a
falta de explicação sobre sua
composição. “Todos falam de
custo Brasil, mas ninguém sa-
be dizer exatamente do que se
trata e por que há tanta dife-
rença.”

O trio defende a reforma tri-
butária e não se mostra satisfei-
tos com os benefícios da Lei do

Bem, criada há oito anos para
amenizar a diferença de pre-
ços entre aparelhos nacionais
e importados : “Fizemos um
comparativo, e constatamos
que, em todos os produtos, o
Brasil é o País que tem os itens
mais caros!”

Com mais de 5 mil assinatu-
ras, a carta foi entregue à em-
presa em dezembro do ano pas-
sado. Em abril deste ano, as car-
tas foram endereçadas aos exe-
cutivos da Apple no Brasil. Ain-
da não houve resposta.

REPRODUÇÃO

DENIS FERREIRA NETTO/ESTADÃO – 4/9/2009

Lei não
basta para
baratear
aparelhos
Além de impostos, custos com transporte,
segurança e marca mantêm preços altos

SITE ‘DENUNCIA’
PREÇO DA APPLE
Fãs protestam contra valores praticados no Brasil

Custo alto. Cadeia de produção, que inclui transporte e montagem do aparelho, afeta preços

� Veja o peso dos tributos na formação do preço 

QUANTO PAGAMOS DE IMPOSTOS NOS CELULARES?

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTE: NELSON BRUXELLAS BELTRAME, CONSULTOR ASSOCIADO DA WCA E PROF. DA FIA, FIPECAFI E GV

Não fazem parte da Lei do Bem. Além do ICMS, PIS 
e Cofins pagam Imposto de Importação (16%) 
e IPI (15%), que afetam o custo final do produto 

Smartphones importados

Aparelhos de valor até R$ 1.500 recebem desoneração 
de PIS e Cofins (9,25%) pela Lei do Bem

Aparelhos de valor acima de R$ 1.500, ainda que 
fabricados no Brasil, não recebem desoneração

Smartphones fabricados no Brasil

PREÇO DO PRODUTO IMPOSTO

R$ 1.899*

R$ 799*
EXEMPLO: 
BlackBerry 9900

EXEMPLO: 
iPhone 5

EXEMPLO: Motorola Razr D3

TOTAL

27,25%
(R$ 217,72)

IPI (15%) R$ 284,85
II (16%) R$ 303,84
ICMS (18%)** R$ 341,82
PIS (1,65%) R$ 31,33
COFINS (7,60%) R$ 144,32

TOTAL 58,24% (R$ 1.106,16)

ICMS (18%)** R$ 143,82
PIS (1,65%) R$ 13,18
COFINS (7,60%) R$ 60,72

MARCA
Produtos de tecnologia 
têm um ciclo de vida 
rápido por causa do alto 
grau de inovação da 
indústria. Se um produto 
fica muito tempo parado, 
sofre o chamado 'aging 
de estoque' – seu preço 
é depreciado. Esse e 
outros entraves são 
contabilizados para a 
definição do preço final

*Preço médio    **Valor baseado no Estado de São Paulo

Peças do produto são enviadas 
da China para o Brasil
TEMPO DE FRETE:

Navio: de 30 a 60 dias
Aéreo: de 15 a 20 dias

Liberação dos 
produtos na 
alfândega
Cerca de uma 
semana

Transporte das 
peças para a fábrica
Custo do transporte e 
escolta dos produtos 
para fábrica (risco de 
roubo de carga) 

Fábrica
Produto final é 
montado com 
peças nacionais 
e importadas

Escoamento do 
produto pelo País 
Nova escolta 
e seguro

Marca
Posicionamento 
da empresa no 
mercado (popular 
ou premium)

R$ 2.899*

ICMS (18%)** R$ 521,82
PIS (1,65%) R$ 47,83
COFINS (7,60%) R$ 220,32

TOTAL 27,25% (R$ 789,98)

SEM A LEI DO BEM

R$ 729

TOTAL 18% DE ICMS** (R$ 143,82)

COM A LEI DO BEM

• Motorola Atrix TV, 
• Motorola Razr i, 
• Motorola Razr D1, 
• Motorola Razr D3, 
• Motorola Razr, 
• Motorola Razr MAXX,
• Motorola Razr HD

• L3 (dual e single chip)
• L3 II (dual e single chip)
• L5 (dual e single chip)
• L5 II (dual e single chip)
• L7
• L7 II (dual e single chip)
• L9

• Asha 302
• Asha 311
• Lumia 520
• Lumia 620
• Lumia 710
• Lumia 720
• Lumia 820

• Sony Xperia™ E dual
• Sony Xperia™ J
• Sony Xperia™ U
• Sony Xperia™ S
• Sony Xperia™ P 

• Motorola Spice Key, 
• Motorola Fire, 
• Motorola Defy Mini, 
• MotoSmart ME, 
• Motorola Spice XT, 
• MotoSmart, 
• Motorola Defy Pro, 

Aparelhos beneficiados pela desoneração

Motorola LG Nokia Sony

O que mais impacta na formação de preços?

1 2 3 4 5 6

Ato. Cinco mil pessoas
assinaram o manifesto

Anna Carolina Papp
Ligia Aguilhar

Dizer que o Brasil é o país dos
impostos já virou chavão. Difí-
cil é entender por que tudo é
tão caro por aqui, especial-
mente os eletrônicos. “A estru-
tura tributária no Brasil é com-
plexa, os impostos são mais al-
tos do que em outras partes
do mundo”, diz Carlos Lauria,
diretor da divisão de smart-
phones da Associação Brasilei-
ra da Indústria Elétrica e Ele-
trônica (Abinee). “É como um
círculo vicioso: ela é comple-
xa, então é difícil de mudar, e
aí continua complexa.”

Nos últimos anos, o Brasil
tenta incentivar a indústria de
tecnologia local, com isenção
de impostos a produtos feitos
no País. No entanto, há setores
da indústria que são particular-
mente afetados por essas barrei-
ras tarifárias.

“Tecnologia é uma das áreas
que mais sofrem com isso, pois
os produtos têm um ciclo de vi-
da muito curto”, diz Marcel
Campos, diretor de produtos
da Asus. “Quando há imposto
muito alto em um produto com
ciclo de vida curto, não é possí-
vel fazer planejamento.”

A forma mais comum de os
brasileiros driblarem os preços

altos é comprar eletrônicos no
exterior, como tablets, compu-
tadores e smartphones – uma
vez que, lá fora, eles podem cus-
tar menos da metade do valor.

Na plataforma Cabe na Mala,
site que facilita encomendas do
exterior organizando quem pro-
cura produtos e quem pode
comprá-los lá fora, os três itens
mais pedidos são iPhone 5, iPad
Mini e Nexus 4.

Esse último, smartphone do
Google fabricado pela LG no
Brasil, foi lançado no País em
março. Aqui, a versão de 16 GB
chegou por um preço sugerido
de R$ 1.699, o que representa
uma diferença de quase 140%
em relação ao valor cobrado
nos Estados Unidos – US$ 349.

Redução. A chamada Lei do
Bem, criada em 2005, surgiu
com o objetivo de amenizar a
diferença de preços entre apare-
lhos nacionais e importados,
concedendo a empresas isen-
ções fiscais em projetos de ino-
vação tecnológica. Os tablets
passaram a ser beneficiados em
2011, juntando-se a PCs e note-
books. Seguindo este caminho,
o governo decretou a desonera-
ção de smartphones em abril.

No entanto, os impostos não
são os únicos vilões dos preços.
Mesmo descontadas as taxas,
os produtos vendidos aqui ain-
da são mais caros. E aí entra o
chamado custo Brasil, que con-
sidera uma série de entraves
que afetam o preço final.

Além da margem de lucro e
do próprio valor da marca atre-

lado à sua imagem, toda a ca-
deia produtiva para o transpor-
te e montagem dos aparelhos é
muito custosa. Há gastos com
transporte, liberação de carga,
segurança e escolta. No Brasil,
esse processo é consideravel-
mente mais lento do que em ou-
tros países, o que implica a cres-
cente desvalorização dos produ-
tos enquanto estão parados.

Por isso, para Marcel Cam-
pos, remover uma taxa que re-
presenta apenas 9,25% do pre-
ço do aparelho é apenas a ponta
do iceberg. “Se você realmente
quer fazer um smartphone ser
acessível para as pessoas, o va-
lor de PIS/Cofins é cafezinho”,
afirma.

Para o vice-diretor de smart-
phones da Abinee, os impostos
foram escolhidos por serem fe-
derais e, portanto, exigirem me-
nos negociações. “O ICMS, que
é o imposto mais alto, é esta-
dual. Alterá-lo exigiria fazer um
acordo com cada Estado, que
têm interesses e estruturas dife-
rentes”, afirma ele.

Lauria lembra que está sendo
discutida no Senado a medida
provisória para unificar o
ICMS. “Espera-se que seja en-
contrada uma solução razoável
para que o usuário não tenha de
pagar tanto imposto num servi-
ço tão importante, que é o de
inclusão digital”, destaca o exe-
cutivo.

● Entraves
“A estrutura tributária no
Brasil é realmente
complexa, os impostos são
mais altos do que em outras
partes do mundo”

“É um círculo vicioso: ela é
complexa, difícil de mudar e
aí continua complexa”
Carlos Lauria
DIRETOR DA ABINEE

“Se você quer fazer um
smartphone ser acessível, o
PIS/Cofins é cafezinho”
Marcel Campos
DIRETOR DA ASUS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 maio 2013, Economia & Negócios, p. B9-B10.




