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Schinparteparabriga tributária
Estudoencomendadopela empresamostrapesodo IPIpara aNovaSchinbemsuperior aodeSkol,BrahmaeAntarctica

Geradoras estatais
vêm tendo ano ruim

Planoprevê resgate
doglamourda Phebo
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AmBev afirma que
sistema é ‘avançado’
Empresa alega que impacto do IPI
sobre suas marcas não é a apontada

Arrecadação aumentaria
com mudança, diz estudo

VANTAGEM – Pelo estudo da Trevisan Consultores, a Skol, líder no mercado brasileiro de cervejas, seria uma das beneficiadas pela carga tributária

POMO DE DISCÓRDIA

Fonte: Trevisan

Quadro indica peso progressivo do IPI sobre pequenas cervejarias

*Posição das marcas em 2003 baseado na avaliação da ACNielsen   **Estimado por caixa com 24 garrafas de 600 ml
***Valor que seria pago com mudança do mecanismo, segundo a Trevisan

734.946.910,87

ArtEstado

Total

1ª

2ª

4ª

5ª

7ª

3ª

6ª

Posição no
mercado

15,69

15,69

14,98

13,86

12,27

11,55

11,47

Preço ao
atacadista (R$)**Marcas

Skol

Brahma

Antarctica

Kaiser

Bavaria

Nova Schin

Cintra

24,10%

25,26%

32,75%

24,10%

Relação IPI/preço
ao atacadista

30,83%

27,29%

32,98%

Imposto que deixa de
ser recolhido (R$)***

308.371.876,71

235.045.664,99

87.121.671,40

56.040.508,48

4.074.921,59

38.451.864,66

5.840.403,04

904
Milhões de reais é o valor, diz a
Trevisan, que o Fisco teria com a
revisão do sistema de apuração
do IPI, PIS e Cofins

8
Pontos porcentuais é a diferença
do IPI que recai sobre a
NovaSchin na comparação com
Skol e Brahma, aponta o estudo

3
São as razões para a manuten-
ção do sistema, diz a AmBev:
simplicidade na apuração ,
facilidade na fiscalização e maior
garantia na punição

NÚMEROS POLÊMICOS

A AmBev, alvo principal do es-
tudo encomendado pela Schin-
cariol, adotou duas estratégias
para rebater a acusação de que
é beneficiada com o sistema de
apuração do IPI. A primeira,
foi tentar desqualificar o estudo
a partir do questionamento dos
dados utilizados no trabalho. A
segunda, foi sustentar a “moder-
nidade” do mecanismo de pau-
ta fiscal com valor fixo para
apuração do IPI.

“Qualquer mudança nesse
sistema acaba com um grande
avanço que ocorreu no merca-
do de cerveja: a determinação
para que todas as cervejarias
instalem medidores de vazão”,
diz Ricardo Melo, gerente de
tributos da AmBev. De acordo
com ele, o mecanismo reúne
três aspectos importantes para
sistemas tributários: a simplici-
dade na apuração (dada pela
aplicação da pauta fiscal sobre
o volume), fiscalização eletrôni-
ca (assegurada pelo medidor de
vazão) e a aplicação de puni-
ções. “Quanto mais óbvio um
sistema, menor será a chance
de fraude e sonegação”, argu-
menta Melo.

Mesmo assim, a AmBev diz
que a implantação de um meca-
nismo diferente do atual pode
“criar um desequilíbrio comer-
cial” a favor de cervejarias que
têm produtos com preços mais
baixos. O outro lado reclama
da mesma coisa.

A empresa negou que o peso
do IPI sobre seus produtos seja
o apontado no estudo (ver qua-
dro), mas não revelou qual seja.
Melo questiona o preço de fábri-
ca atribuído às suas marcas.

“Posso garantir que não são es-
ses”, diz. O estudo admite ter
buscado valor aproximado. Os
valores corretos não foram in-
formados. A alegação: o preço
depende da unidade industrial.

RECEITA
A Secretaria da Receita Federal
foi procurada pelo Estado para
falar da diferença tributária
apontada no estudo, mas não
respondeu. A assessoria de co-
municação disse que o assunto
havia sido repassado ao secretá-
rio-adjunto da Receita, Ricardo
Pinheiro.●A.B.

BEBIDAS

Agnaldo Brito

O Grupo Schincariol – segundo
colocado no mercado brasileiro
de cerveja, com 12,4% de partici-
pação, de acordo com a ACNiel-
sen –, decidiu reacender a guerra
que trava desde o ano passado
com a AmBev – que detém
67,3% do mercado. O novo capí-
tulo está em 40 páginas escritas
pelo grupo de tributaristas da Tre-
visan Consultores. O trabalho
versa sobre o sistema de tributa-
ção do IPI, do PIS e da Cofins.

A conclusão da peça: o merca-
do brasileiro de cerveja enfrenta
distorção gerada pelo sistema tri-
butário, cujo resultadoé “iniqüida-
de fiscal, perda de arrecadação do
governo e estímulo à informalida-
de na comercialização”. De acor-
do com o trabalho, o peso do Im-
posto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) em artigos com pre-
ços de fábricas menores é maior
em relação ao que incide sobre
produtos de valor mais elevado.
O peso do IPI sobre marcas com
preços de fábrica inferiores pode
chegar a 8 pontos porcentuais a
mais do que marcas líderes, como
Skol e Brahma, da AmBev.

A razão disso está na vigên-
cia, desde 1989, da denominada
pauta fiscal uniforme com valor
fixo (sem alíquota) aplicada ao
volume de hectolitros vendidos.
O mecanismo desconsidera dife-
renças de valor de cada produto
na saída da fábrica. Apesar de
ter natureza diferente, o ICMS
de alguns Estados, como São
Paulo, é cobrado a partir do siste-
ma de pauta fiscal, mas segrega-
do por classe de produto.

A decisão da Schincariol de
dar publicidade ao estudo tem
uma razão. A empresa alega per-
da de competitividade provocada
pelo sistema na disputa com mar-
cas líderes – Skol, Brahma e An-
tarctica. “Não é justa a distorção
imposta hoje pelo sistema tributá-
rio. Isso gera grandes dificulda-
des de competição em relação às
marcascommenos impactosgera-
do pelo IPI. É preciso uma revi-
são do mecanismo”, diz José Do-
mingos Francischinelli, o Rosan,
diretor financeiro e de planeja-
mento do Grupo Schincariol.

“Decidimos tornar pública esta
discussão em razão do agrava-
mento da situação tributária.
Além da distorção gerada pelo
IPI, soma-se agora o impacto pro-
vocadopelas novas regras de apu-
raçãodo PISe da Cofins”, diz Ro-
san. Para acabar com a cumulati-
vidade, a cobrançadoPISedaCo-
fins se tornou monofásica, no
mesmosistemado IPI. ASchinca-
riol diz que a opção agravou a si-
tuação das cervejarias menores.

ESTUDO
A análise feita pela Trevisan pre-
tendeu avaliar o impacto tributá-
rio sobre o mercado e assentou-se
em dois pilares: a participação de
mercado aferida pela ACNielsen
no ano de 2003 e uma apuração
“estimada”, diz aTrevisan, dopre-
ço de venda ao atacado.

Ovalor apresentado no levanta-
mento considerou o preço de ven-
da ao consumidor e o porcentual
de receita operacional líquida em
relação ao preço ao consumidor
informado pelo Sindicato Nacio-
nal da Indústria da Cerveja (Sindi-
cerv), de 27%. “Os valores são
aproximados, mas, independente-
mente disso, mostram claramente
quealgumas marcas sãomuito be-
neficiadas pelo sistema tributá-
rio”, diz Lúcio Bastos, sócio-dire-
tor da Trevisan Consultores e es-
pecialista em tributos.

Foram avaliadas as principais
marcas que disputam o mercado
brasileiro. O resultado indica
uma situação favorável às mar-
cas controladas pela AmBev:
Skol, Brahma e Antarctica. Se-
gundo Bastos, o peso da carga de
IPI sobre a garrafa de 600 ml (ba-
se para o estudo) chega a 24,10%
para as marcas Skol e Brahma –
ambas com preços iguais para os
atacadistas (R$ 15,69 a caixa
com 24 unidades) –, 25,26% para
a Antarctica e 32,75% para a No-

va Schin. A pedido do Estado, a
avaliação foi ampliada para as
marcas Kaiser, Cintra e Bavária.
Pelos mesmos critérios, a avalia-
ção mostrou peso maior do IPI
nas três marcas, 27,29%, 32,98%
e 30,83%, respectivamente.

“Como o critério de tributação
é a pauta fiscal aplicada sobre os
volumes vendidos, e não sobre
preços de fábrica, a carga de IPI
será sempre maior para as marcas
que conseguem preços mais bai-
xos. Esta pode ser a razão para a
informalidade que ainda vigora
no setor”, explica Bastos.

A formação do preço de fábri-
ca, principalmente no caso da
cerveja, não inclui apenas o cus-
to de produção, mas embute tam-
bém o custo de marketing. Tal-
vez aí esteja o alvo da Schinca-
riol. Uma eventual mudança no
sistema – possibilidade ainda re-
mota – poderia resultar em au-
mento do custo tributário para a
AmBev. Isso poderia significar
impacto direto nos investimen-
tos em marketing feitos pelas
empresas. A Schincariol acha
que, ao nivelar a tributação, o po-
der de promoção se iguala. ●

ALAOR FILHO/AE

O estudo da Trevisan Consulto-
res mostrou que a mudança do
mecanismo de apuração do IPI
poderia ter elevado a arrecada-
ção de 2003 em R$ 734,9 mi-
lhões. “A mudança do mecanis-
mo de apuração do IPI geraria ga-
nho importante para o Fisco.
Considerado todo o mercado, a
receita anual superaria R$ 1 bi-
lhão apenas em IPI”, avalia a
consultoria. “Isso abriria espaço
para o governo desonerar a carga
de outros setores da economia”,
diz Lúcio Bastos, da Trevisan.

Para a consultoria, a medida
não implicaria aumentos de pre-
ços para os consumidores devi-
do à concorrência. José Domin-
gos Francischinelli, diretor finan-
ceiro e de planejamento da Schin-
cariol, afirma que a Receita Fede-
ral pode promover um equilíbrio
entre as empresas. Segundo ele,

o órgão poderia adotar alguns
dos valores que incidem sobre
volumes negociados.

O setor está preocupado com
o andamento do debate. Marcos
Mesquita, superintendente do
Sindicerv, diz que a discussão es-
tá “deslocada”. A indústria teria
de discutir a carga tributária. O
debate do impacto individual do
tributo deveria ser posterior à re-
forma, não agora.

A proposta, segundo o Sindi-
cerv, poderia resultar em eleva-
ção da carga de impostos sobre a
indústria. “A Receita jamais abri-
rá mão de tributos. Acho esta dis-
cussão prematura e deslocada
neste momento”, diz Mesquita.
Sobre aumentos de arrecação,
Mesquita afirma que o sistema
atual elevou em 85% o recolhi-
mento, com redução da sonega-
ção.● A.B.

%HermesFileInfo:B-10:20041129:B10
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2004 ● O ESTADO DE S.PAULO

Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 29 nov. 2004. Economia, p. B10




