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Fontes: * Dados provenientes do estudo "O setor de serviços e a competitividade da economia brasileira", de Jorge Arbache e Victor Burns, agosto de 2012, com base na Pesquisa Industrial 
Anual (PIA), do IBGE e ** OCDE/OMC. Dados de 2009. Elaboração: CNI

Dependência grande
Estudo da CNI mostra importância dos serviços para indústria

Consumo intermediário de serviços em relação ao valor adicionado na indústria em 2010*

Serviços sobre o valor adicionado das exportações de bens - em % **

Indústria geral

 Indústrias extrativas

      Carvão mineral

      Petróleo e gás natural

 Indústrias de transformação

      Produtos alimentícios 

      Produtos químicos

      Metalurgia

      Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos

      Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

      Fabricação de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis

     Produtos de madeira

     Confecção de artigos de vestuários e acessórios

     Móveis
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Tributar importação de serviços “a t ra s a” indústria, aponta CNI
Tainara Machado
De São Paulo

A tributação sobre a importação
de serviços é um dos fatores que di-
ficulta a inserção do Brasil nas ca-
deias globais de valor e afasta em-
presas de investimentos em pes-
quisa e tecnologia. Essas são as
conclusões de um estudo da Con-
federação Nacional da Indústria
(CNI) entregue esta semana ao mi-
nistro da Fazenda, Guido Mantega,
e obtido pelo Va l o r .

A carga tributária sobre a im-
portação de serviços é de no mí-
nimo 41,1% sobre o valor da ope-
ração, mas pode chegar a 51,3%
em alguns casos, de acordo com
confederação. Para a CNI, a alta
carga sobre importação de servi-
ços é resultado não só dos seis tri-
butos que incidem sobre as ope-
rações, entre os quais o mais im-
portante é a cobrança de Impos-
to de Renda Retido na Fonte
(IRRF), mas também da sistemá-
tica de cálculo, com cobranças
cruzadas e interpretações diver-
gentes das normas.

Para a CNI, os altos custos tribu-
tários têm impacto sobre as condi-
ções de competitividade, sobre o
aproveitamento de oportunidades
para o desenvolvimento de proje-
tos conjuntos com empresas es-
trangeiras e sobre a incorporação
de tecnologia por empresas brasi-
leiras em diversos tipos de situa-
ção. “É como se o sistema tributá-
rio não tivesse a capacidade de en-
tender a nova forma de organiza-
ção das cadeias produtivas glo-
bais”, afirma José Augusto Coelho
Fernandes, diretor de políticas e
estratégia da CNI.

A CNI chama atenção para o fato
de que o setor de serviços não ape-
nas tem maior peso na economia
do país, representando cerca de

60% do Produto Interno Bruto
(PIB), como influencia de forma
“d e c i s i v a” a composição dos custos
da indústria. “Há cada vez mais in-
terdependência entre a manufatu-
ra e serviços”, afirma o órgão.

Com base em dados da Pesqui-
sa Industrial Anual (PIA), do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), os economistas
Jorge Arbache e Victor Burns che-
garam à conclusão que cerca de
um quarto (23,1%) de todo o cus-
to da produção da indústria do
Brasil entre 2007 e 2009 é explica-
do pela aquisição de serviços.

A relevância desses custos é ain-
da mais evidente quando se anali-
sa seu impacto sobre o valor agre-
gado, ou seja, sobre a parcela que a
indústria efetivamente transfor-
mou da produção. Nesse caso, re-
presentam 54,1% do consumo in-
termediário no valor adicionado
na indústria total, e 56,5% na in-
dústria de transformação. Esse va-
lor é mais alto em setores intensi-
vos em tecnologia ou com grande
expressão exportadora, como pro-
dutos químicos, metalurgia e
equipamentos de informática.

Os serviços, afirma o estudo,
“tornaram-se parte muito relevan-
te não apenas do custo total das
empresas, mas principalmente do
valor das exportações das manufa-
turas em geral e daquelas de mais
alta tecnologia”. A produtividade
do setor de serviços, portanto,
também afeta a capacidade de
competição da indústria domésti-
ca, afirma Fernandes.

O debate ganhou relevância a
partir de encontros do Conselho
de Investimentos e Tributação
Brasil-Europa, liderado nacional-
mente pela CNI, que identifica-
ram na tributação de serviços um
impasse para aprofundamento
dos negócios entre países.

Para reforçar o argumento, o es-
tudo da CNI cita casos de cinco em-
presas brasileiras para as quais a
tributação da importação de servi-
ços implica perda de competitivi-
dade do produto no exterior, ou
mesmo o abandono de projetos
por causa dos custos envolvidos.

Um dos casos é de uma empresa

produtora de aeronaves, cuja prin-
cipal atividade é a exportação de
bens. Ao vender um avião, a com-
panhia se compromete a fornecer
uma série de serviços, como treina-
mentos técnicos dos pilotos e da
tripulação. São serviços que só po-
dem ser contratados no exterior,
por causa da localização do com-

prador, e que acabam sendo incor-
porados aos custos na formação
do preço final da mercadoria. Pe-
los cálculos da empresa, o IRRF so-
bre importações de serviços onera
em 1,1% o preço do produto final,
enquanto a carga tributária total
eleva em 2,4% o preço.

Para uma empresa produtora de

ônibus, obrigada a prover garan-
tias, manutenção ou troca de peças
nos ônibus vendidos, o custo da
importação de serviços é em mé-
dia de 3% do custo do produto ven-
dido (CPV) sobre o custo de produ-
ção. Também é apresentado um
caso, na área de softwares, em que
a carga tributária inviabilizou par-
cerias com uma empresa argenti-
na e uma multinacional, e portan-
to, a realização de operações de ex-
portação de serviços de uma em-
presa a partir do Brasil.

Segundo a CNI, são seis as dis-
torções encontradas na tributação
das importações desses serviços: a
inclusão de tributos na base de cál-
culo de outros impostos; não apli-
cação pela Receita Federal de trata-
dos destinados a evitar a dupla tri-
butação de lucro das empresas; in-
cidência da Cide-Remessas ao ex-
terior sobre importação de servi-
ços técnicos, que não implicam
transferência de tecnologia; não
dedução das despesas incorridas
na importação de serviços que im-
plicam transferência de tecnolo-
gia; e, por último, não concessão
de isenção do IOF-Câmbio, ao con-
trário do que ocorre para bens.

Entre as sugestões que cons-
tam no estudo, a CNI recomenda
que a base de cálculos para a apli-
cação de cada um dos impostos
seja o valor efetivamente remeti-
do ao exterior para pagar pela
importação dos serviços e que as
remessas ao exterior para paga-
mento por contratos de serviços
sem transferência de tecnologia
sigam as disposições relativas ao
“lucro das empresas” presentes
nos tratados destinados a evitar a
dupla tributação. Segundo Fer-
nandes, na próxima semana re-
presentantes da CNI devem se
reunir com a Receita Federal para
discutir essas proposições.

C o n j u n t u ra Pesquisa da Câmara Americana de Comércio mostra que interesse é puxado pelo mercado interno

EUA querem investir no Brasil, mostra pesquisa
Sergio Lamucci
De Atlanta (EUA)

Empresários americanos mos-
tram grande interesse em investir
no Brasil no curto prazo, atraídos
principalmente pelas perspectivas
de crescimento do mercado inter-
no, indica pesquisa realizada pela
Câmara Americana de Comércio
(Amcham) com 92 empresas dos
Estados Unidos, das quais 60% ain-
da não têm negócios no país. Desse
grupo, 65% das companhias estão
dispostas a começar a operar no
país nos próximos seis meses. Das
empresas que já têm vínculos com
o Brasil, 89% pretendem ampliar
operações ou abrir um escritório
no país, com 47% planejando fazê-
lo já no próximo semestre.

A pesquisa da Amcham reco-
lheu informações de empresas au-
tomobilísticas, de logística, varejo,
bens de consumo, educação, pe-
tróleo e gás, tecnologia da infor-

mação e comunicações, agronegó-
cio e transporte e turismo. As pos-
sibilidades de crescimento da eco-
nomia brasileira nos próximos
anos, com oportunidades de inves-
timento em infraestrutura, atraem
Brad Lurie, presidente da Bright
Light Systems, que fabrica equipa-
mentos de iluminação para au-
mentar a eficiência energética em
portos, aeroportos e grandes fábri-
cas. Lurie disse que pretende mon-
tar uma operação no Brasil daqui
seis meses ou um ano.

O empresário ainda tem dúvi-
das se vai se estabelecer sozinho ou
se terá um parceiro brasileiro. “O
Brasil é um mercado em expansão,
e a expectativa é que haverá muito
investimento em infraestrutura e
l o g í s t i c a”, afirmou Lurie, partici-
pante do seminário “Como fazer
negócios e investir no Brasil”, pro-
movido pela Amcham, em Atlanta.
Montar o negócio no Brasil e criar
uma cadeia de fornecimento local

lhe parece hoje a melhor opção.
Para a gerente de comércio exte-

rior da Amcham, Camila Moura, a
pesquisa indica que o crescimento
mais fraco nos últimos anos não ti-
rou o ímpeto dos empresários
americanos de investir no país. “Es -
tão olhando o potencial, não para
o curto prazo”, disse ela, ressaltan-
do o interesse de investimentos
americanos imediatos.

Das empresas que ainda não
têm ligações com o Brasil, 37%
apontam o crescimento do merca-
do consumidor como o principal
motivo para querer investir no
país, com 22% citando a importân-
cia diversificação de mercados e de
depender menos da economia dos
EUA. No caso das companhias que
já fazem negócios no Brasil, o cres-
cimento do mercado interno é
mencionado por 50% dos entrevis-
tados como a grande vantagem.

Diretor de operações e analista-
sênior da Libreum Capital Mana-

gement, Tony Martin considera
normal o país ter um período de
menor crescimento. “O Brasil não
está imune ao ciclo de negócios.” A
proximidade da Copa do Mundo e
da Olimpíada oferecerá oportuni-
dades interessantes de investi-
mento, disse ele, considerando
que as obras de infraestrutura con-
tinuarão a beneficiar o país mes-
mo depois dos eventos.

Martin foi ao evento da Am-
cham para buscar mais informa-
ções sobre qual a melhor opção de
investir no Brasil nesse momento:
se por meio do fundo de hedge ou
fundo de participação no capital
(private equity) da Libreum. Para a
sua empresa, é importante enten-
der questões de regulação, taxação
e da liquidez das alternativas de in-
vestimento. Otimista com as pers-
pectivas de crescimento de longo
prazo do país, Martin planeja in-
vestir no Brasil num prazo de seis
meses a um ano.

Radicado em Atlanta, o presi-
dente Advanced Global Advisers,
Wilson Faure, faz consultoria pa-
ra empresas americanas que pre-
tendem atuar no Brasil. Segundo
ele, os empresários dos EUA ve-
em o crescimento do mercado
interno, com a ascensão da classe
média, como boa opção de negó-
cios na área de bens de consumo,
além de mostrar muito interesse
no setor de infraestrutura. “A
Geórgia (Estado cuja capital é
Atlanta) é muito forte na área de
logística, serviços e tecnologia.”

Para Faure, as recentes mudan-
ças nas regras de concessões são
um ponto favorável, que podem
atrair mais capital americano pa-
ra o país. A taxa de retorno das
concessões de rodovias e ferro-
vias, por exemplo, foi elevada.

Um fator que preocupa bastan-
te os empresários dos EUA é a com-
plexidade do sistema tributário
brasileiro, destacou Faure. Na pes-

quisa da Amcham, a alta carga tri-
butária aparece como o segundo
maior obstáculo para fazer negó-
cios e investir no Brasil. O peso dos
impostos é mencionada por 21%
das empresas que já atuam no Bra-
sil e por 20% das que ainda não es-
tão no país. A burocracia dos pro-
cessos administrativos e aduanei-
ros ficou à frente como o grande
problema, apontado por 33% das
companhias que já atuam no país
e por 27% das que não têm negó-
cios no Brasil.

“Os empresários olham para
esses problemas, mas isso não
impede que queiram investir no
país”, diz Camila, para quem esse
interesse no mercado brasileiro
contribui para sustentar o eleva-
do fluxo de investimentos es-
trangeiros diretos para o Brasil,
que totalizam US$ 64 bilhões nos
12 meses até abril.

O jornalista viajou a convite da Amcham

Sondagem indica que investimentos
são guiados por busca de eficiência
Ana Conceição e Diogo Martins
De São Paulo e do Rio

A indústria está mais interessa-
da em investir para se tornar mais
eficiente do que para ampliar sua
capacidade de produção, revelou
ontem a Sondagem de Investi-
mentos, realizada pela Fundação
Getulio Vargas (FGV). A pesquisa,
realizada entre 10 de abril e 29 de
maio com 862 empresas, que jun-
tas vendem R$ 562 bilhões, tam-
bém mostrou que a falta de recur-
sos e a alta carga tributária se-
guem como os principais fatores
que limitam os aportes das em-
presas industriais neste ano.

A FGV perguntou aos empresá-
rios que motivos os levam a reali-
zar investimentos e quais fatores
os limitam. Na pesquisa, 33% das
empresas disseram que seus inves-
timentos em 2013 têm como obje-
tivo aumentar a eficiência da pro-
dução; patamar similar ao do ano
passado nesta mesma época,
quando 35% queriam investir para
aumentar a eficiência.

Já a expansão da capacidade
produtiva foi citada como o prin-
cipal objetivo por 32% das empre-

sas, parcela um pouco maior que a
do ano passado, de 30%, mas infe-
rior aos anos 2007 (39%), 2008
(50%) , 2010 (40%) e 2011 (36%).
No ano mais agudo da crise, em
2009, apenas 24% queriam expan-
dir a produção. A pesquisa mos-
trou ainda que, em abril e maio,
18% queriam substituir máquinas
e equipamentos, contra os 16%
observados um ano antes.

Para a FGV, os números sinali-
zam um volume moderado de in-
vestimentos para 2013. A pro-
porção de empresas que dizem
estar sem programa de investi-
mentos, de 17%, supera ligeira-
mente os 16% observados em
2012, mas é inferior à média de
21% dos últimos dez anos. A difi-
culdade mais citada é a limitação
de recursos, embora a proporção
das empresas que mencionaram
esse fator tenha caído sete pon-
tos percentuais em relação a
2012, para 39% do total.

A carga tributária elevada vem a
seguir como fator inibidor dos in-
vestimentos por 37% das empre-
sas, fatia superior aos 35% de 2012.
O fator incertezas acerca da de-
manda foi citado por 31% das em-

presas, um recuo de três pontos
percentuais ante o ano passado.

As citações ao custo de financia-
mento diminuíram em relação a
2012, de 26% para 22% do total. Pe-
lo segundo ano consecutivo, o
item taxa de retorno inadequada
foi reportado com maior assidui-
dade, por 22% da empresas, o
maior patamar da série histórica.

Para o superintendente adjunto
de ciclos econômicos da FGV
(FGV), Aloisio Campelo, a percep-
ção da indústria é de incerteza so-
bre 2014. “Qualitativamente, há
pontos de incerteza para 2014, que
podem ser esclarecidos nos próxi-
mos meses. A questão é saber co-
mo será o cenário internacional,
como ficarão as obras do PAC [Pro-
grama de Aceleração do Cresci-
mento], as concessões, o ritmo de
crescimento da massa salarial”,
afirmou Campelo.

Em sua avaliação, o governo
precisa promover alguns ajustes
para a economia “retornar ” à ro-
ta de crescimento. Ele cita um
maior controle de gastos e o au-
mento de juros para controlar a
inflação como medidas necessá-
rias para ajudar a economia.

No país, 4,1% dos executivos acham
que tributação ajuda crescimento
Marta Watanabe
De São Paulo

Apesar de todas as medidas re-
centes do governo federal para ele-
var a competitividade por meio da
redução de custo tributário, ape-
nas 4,1% dos executivos brasileiros
acreditam que a legislação e a polí-
tica tributária brasileira são dire-
cionadas para estimular cresci-
mento econômico. Essa é uma das
conclusões de pesquisa realizada
durante o primeiro trimestre pela
consultoria Grant Thornton, na
qual foram entrevistados repre-
sentantes de cerca de três mil em-
presas em 44 países. Os entrevista-
dos responderam sobre o que
achavam do sistema tributário de
seus respectivos países.

Nessa questão, o Brasil ficou
com a pior avaliação, pratica-
mente com o mesmo resultado
da Armênia — onde 4% têm a
mesma opinião sobre o sistema
tributário local. O percentual
brasileiro está bem abaixo da
média de 30,9%, levando em con-
ta o total de países pesquisados.

Mesmo com uma situação eco-
nômica desfavorável, na Argentina

45,1% dos pesquisados acreditam
que a política tributária é voltada
para o crescimento. A média na
América Latina é de 23,2%. Na Chi-
na e na Índia, as participações são
de 59,4% e 56,4%, respectivamente.
Nos países que compõem os Brics,
a média é de 22%. “Isso mostra que
não há uma percepção de grande
efeito das medidas tributárias re-
centes, como a desoneração da fo-
lha de salários”, diz Leandro Scal-
quette, sócio da área de tributos da
Grant Thornton Brasil.

Outro dado que chama a aten-

ção é que 56,8% dos executivos
brasileiros declaram que a tributa-
ção no país é desfavorável à redis-
tribuição de renda. Para Scalquet-
te, o que pesou nessa resposta é a
alta regressividade do sistema tri-
butário, muito baseado em impos-
tos e contribuições que incidem
sobre faturamento. “Quando a car-
ga tributária é extremamente ba-
seada em consumo, a população
de baixa renda é prejudicada por-
que arca, proporcionalmente, com
a mesma carga de impostos de
quem possui rendimento maior.”

Fonte: Pesquisa da Grant Thornton. *Por países e  regiões selecionados
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.




