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Um diagnóstico da PriceWa-
terhouseCoopersarespeitoda
carga tributária sobre as em-
presas de energia elétrica é a
mais nova arma usada por 15
entidades para convencer o
Congresso da necessidade de
a “Medida Provisória (MP) do
Bem” beneficiar também o se-
tor. A ação agora está concen-
trada no Senado, com o objeti-
vo de evitar recuos em relação
aos resultados obtidos na Câ-
mara e, quem sabe, até conse-
guir alguns avanços.
Segundo o estudo, coorde-

nado pelo tributarista Gileno
Barreto,de 1998a2004atarifa
média de energia subiu 128%,
acima portanto do Índice Ge-
ral de Preços do Mercado
(IGP-M), calculado pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV),

do período, que foi de 123%. A
alta ocorreu principalmente
porpressãodosaumentodetri-
butos, de 184%, sendo que ape-
nas os encargos setoriais tive-
ram incremento de 540%.
TodaapesquisadaPricese-

gue a linha de mostrar o au-
mento da carga tributária do
setor nos últimos anos e o peso
de tributos e encargos. Foram
analisadas 49 empresas de ge-
ração, transmissãoedistribui-
ção, correspondendo a 75,3%
do faturamento em 2004.
O resultado foi a constata-

çãodequeosetortemumacar-
ga tributária de 44,75%, ou se-
ja, acima da média nacional,
que está em torno de 37%. O
estudo também mostra que
nos últimos anos esse peso só
aumentou, partindo de 40,2%,
em 1999, devendo chegar a
51,2% em 2006.
“A cada R$ 100 pagos hoje

peloconsumidor,R$25vãopa-

raa empresa, o restanteépara
pagaraenergia, o transporte e
ostributos”,afirmaClaudioSa-
les, diretor-presidente da Câ-
mara Brasileira de Investido-
res em Energia Elétrica
(CBIEE).“Foiexatamentenes-
ta última parcela em que hou-
veomaioraumento.”Oprimei-

roresultadodolobby jáfoiobti-
do na votação da Câmara, no
último dia 25, quando o plená-
rio aprovou por unanimidade
emendaàMPquereduziuaalí-
quota do PIS e da Cofins para
os consumidores residenciais
e rurais, além da iluminação
pública.

O setor de energia elétri-
ca quer recolher as duas
contribuições pela sistemá-
tica antiga, o que derruba-
ria a alíquota dos atuais
9,25%para3,65%.Amudan-
ça, porém, assim como todo
o textodaMPdoBem,ainda
precisapassarpeloSenado.
Asistemáticaatualdear-

recadação do PIS vale des-
de dezembro de 2002 e, a da
Cofins, desde dezembro de
2003. Com a alteração, os
dois tributos juntos passa-
ram a ter uma alíquota de
9,25%, mas com a possibili-
dade de geração de crédito.
“Oproblemaéqueosconsu-
midoresresidenciais, sobre-
tudo,nãotêmcomoaprovei-
tar esse crédito”, diz Sales.
Em todos os segmentos

de consumo, a mudança na
sistemática de recolhimen-
to do PIS e da Cofins resul-
tou em uma elevaçãomédia
de 1,4% na carga tributária.
Nas áreas residencial e ru-
ral, nas quais o créditonão é
utilizado, o aumento foi de
2,5%,deacordocomopresi-
dente da CBIEE. ●
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Novata WebJet se rende
aos agentes de viagem

Suzano e VCP lutam
para incorporar Ripasa

Aerus desconhece
plano para a Varig
Maior credor da empresa, fundo depensão
reclamade não participar das discussões

Pressãoépelavolta
daantigasistemática
derecolhimentodo
PISedaCofins

Gisele Bündchen aparece nua e
tatuada em anúncio de sandália
Comercial da Grendene, que estréia amanhã, foi criado pela agência W/Brasil

Empresas de energia pedem
benefícios da ‘MP do Bem’
Estudo da PriceWaterhouseCoopers mostra que o setor tem
carga tributária de 44,75%, acima da média nacional, de 37%

INUSITADO -Para fixar o slogan ‘Brasil à flor da pele’, corpo deGisele ganhou fauna e flora do País

PUBLICIDADE

CarlosFranco

AGrendene e a agência de pu-
blicidade W/Brasil, comanda-
da por Washington Olivetto,
conseguiram um feito inédito,
que deve encantar o público a
partir de amanhã, em comer-
cial na televisão e anúncio em
jornais e revistas: pela primei-
ra vez, Gisele Bündchen com-
pletamente nua e tatuada. Só
queesbanjandobomgosto,boa
música–SlowMotionBossaNo-
va,deCelsoFonseca eRonaldo
Bastos, no comercial – e uma
sensualidadequase infantil, ta-
tuada de beija-flores, tucanos,
borboletas e bromélias.
A partir da pequena tatua-
gem de estrela que Gisele tem
nopulso, vão saindo traços que
cobrem todo o seu corpo até
chegar aos pés, onde o desta-
que, é claro, são as sandálias
IpanemaGisele Bündchen.
Rui Branquinho, diretor de
Criação da W/Brasil, diz que,
depois de vários comerciais da
modeloparaGrendene,emque
ela desfilava “com naturalida-
de em Los Angeles, no Rio (em
Copacabana) e no sambódro-
mo carioca, era preciso ousar
mais, pois Gisele hoje está pre-
senteemváriascampanhaspu-
blicitárias, ao contráriodedois
anos atrás, quando era quase

exclusiva da Grendene”.
Resultado: a W/Brasil pro-
pôs a Gisele posar nua, com o
compromisso de, no comer-
cial, gradativamente cobrir o
seu corpo com tatuagens com
as quais interage, divertindo-
se com sensualidade na medi-
da emque fauna e flora doPaís
passeiam por seu corpo. Tudo
para reforçar o novo slogan
das sandálias da Grendene:
“Brasil à flor da pele”. Nas pe-
ças impressas, Gisele aparece

totalmente tatuada.
Amodelo, segundoBranqui-
nho, se divertiu com a idéia da
campanha – a mais ousada da
Grendene para as sandálias
Ipanema, concorrentedas tra-
dicionais e líderesHavaianas –
e “aprovou o resultado dizen-
do ser o melhor comercial que
gravou nos últimos tempos”.
Para os que esperam com an-
siedade os desfiles e os catálo-
gos da grife de peças íntimas
Victoria’sSecret,nosquaisGi-

sele é sempre uma das prin-
cipaisestrelas,anova inves-
tida da Grendene não deixa
a desejar.
DonademarcascomoMe-
lissa, Rider e Ipanema, a
Grendene registrou fatura-
mento bruto de R$ 226 mi-
lhões de janeiro a junho,
2,4%maisquenomesmope-
ríodode2004, e temaposta-
do no mercado fashion de
calçados para se diferen-
ciar dos concorrentes. ●

DIVULGAÇÃO

Depois de registrar apenas
35%deocupaçãoemsuasaero-
navesemagosto–anteumamé-
dia de 68% da indústria – a no-
vata WebJet se rendeu aos
agentesdeviagem.Aempresa,
como o próprio nome evoca,
nasceu com a proposta de ven-
derbilhetesexclusivamentepe-
la internet. “A venda de bilhe-
tes é o que dá a receita. A ten-
dência mundial é você ser pro-
prietário dos canais de distri-
buição”,disseaoEstadoopresi-
dentedaWebJet,RogérioOtto-
ni, na época do lançamento da
companhia, em 12 de julho.
Esta semana, porém, o dis-

curso mudou e a empresa co-
meçoua cadastrar agências de
viagem em seu site. Não satis-
feita, aAssociaçãoNacional de
AgênciasdeViagem(Abav)di-
vulgou comunicado recomen-
dandoa seus associadosnão se
cadastrarematé que aWebJet
assineumacordocomaentida-
deparaopagamentode 10%de
comissão,comoépadrãonose-
tor.Apósocomunicado,Ottoni
enviou carta à Abav negando
qualquer“posiçãoantagônica”
em relação às agências e se co-
locando à disposição da Abav

para a realização de um acor-
do.“Emquepesetodaacontro-
vérsia, a verdade é que desde o
nossolançamentovínhamoses-
truturando uma forma de tra-
balho com as agências”, disse
Ottoni na carta. Uma reunião
entre a empresa e a Abav deve
ocorrer na próxima semana.
Com apenas uma aeronave

e voando somente entre São
Paulo, Brasília, Rio de Janeiro
ePortoAlegre,aWebJetcome-
morou amarca de 59% de ocu-
paçãoemjulho,enquantoamé-
dia do setor no mesmo mês foi
de 78%.Nos 19 dias de julho em
queoperou,aWebJettranspor-
tou 13.098passageirosporqui-
lômetro.Emcontrapartida,du-
rante todo o mês de agosto fo-
ram transportados 12.153 pas-
sageiros – o que representa,
emmédia,35%deassentosven-
didos em cada vôo.
A Gol, que estreou em feve-

reiro de 2001 com o mesmo
marketing de uma empresa
low cost low fare (baixo custo,
baixa tarifa), registrou taxas
deocupaçãode54%,52%e55%
emcadaumdeseustrêsprimei-
rosmeses – ante umamédia de
55% do setor. ● M.B.

PAPELECELULOSE

StellaFontes

O vice-presidente da Suzano
Holding,FábioSpina,disseque
a Suzano Papel e Celulose e a
Votorantim Celulose e Papel
(VCP) vão esgotar todos os re-
cursos possíveis para reconvo-
car as assembléias gerais ex-
traordinárias necessárias para
aconclusãodoprocessoderees-
truturação societária da Ripa-
sa. As assembléias, marcadas
inicialmente para 29 de agosto,
foramcanceladas após conces-
são de liminar, pelo juiz Clóvis
Ricardo de Toledo Júnior, da
19.ªVaraCíveldaCapital, favo-
rávelaos fundosApolloHG,Fa-
torSinergiaeFatorSinergia II,
quedetêmcercade20%docapi-
tal preferencialista daRipasa.
Umdospontosdediscórdia

entreos fundoseosnovoscon-
troladores é o valor de reem-
bolsoestabelecidoparaoacio-
nista que exercer seu direito
de recesso, de R$ 2,80, ante os
R$5,80estipuladosnarelação

de troca.
O advogado Sérgio Ber-

mudes,querepresentaasno-
vas controladoras e a Ripa-
sa, entrou na Justiça no co-
meço da semana com uma
contestação de liminar e
agravoregimentalnoTribu-
nal de Justiça de São Paulo,
noqualpedequeodesembar-
gador Elcio Trujillo reconsi-
dere a decisão de não cassar
a liminar obtida pelos fun-
dos.ConformeSpina,nãohá
prazo para a publicação de
novo parecer.
“Essa liminar traz prejuí-

zo aos demais acionistasmi-
noritários,queestãosatisfei-
tos.Doscercade1,8milmino-
ritáriosdaRipasa,apenases-
ses 3 fundos especuladores,
que reúnem investidores
qualificados, estão se opon-
do à transação”, afirma Spi-
na. “Vamos esgotar todos os
recursos possíveis para der-
rubaraordemjudicial, reali-
zarasassembléiasedarcon-
tinuidade à incorporação da
Ripasa”. ●

AVIAÇÃO

MarianaBarbosa

A três dias da data da entrega
doplanoderecuperaçãodaVa-
rig à Justiça, marcada para se-
gunda-feira, o principal credor
da empresa, o fundo de pensão
Aerus, ainda não tomou conhe-
cimento de suas linhas gerais.
“Sempreacheique(osadminis-
tradores da Varig) iam dese-
nharoplanojuntocomoscredo-
res”,afirmaopresidentedoIns-
titutoAerus,OdilonJunqueira.
Ontem,oexecutivoestevenase-
de da Varig para uma reunião
marcada para que ele tomasse
conhecimento do plano, mas
que se resumiu a uma apresen-
taçãosobreaviabilidadeopera-
cional da companhia.
Apóstomaremconhecimen-

to do plano, considerando que
omesmo seja aceito pela Justi-
ça, os credores terão 60 dias
para discutir e aprová-lo ou
não. A primeira reunião do co-
mitê de credores para discutir
o plano está marcada para 24
de setembro.
Os acionistas da Varig – en-

treelesaFundaçãoRubenBer-
ta (FRB), dona de 87% do capi-
talvotante–realizamhojeàtar-
deemPortoAlegreumaassem-
bléia para discutir a venda da
VarigLog para o fundo Matlin
Patterson.Convocadapelocon-

selho de administração da Va-
rig,presididoporDavidZylber-
sztajn,aassembléiasetransfor-
mou, na prática, numa espécie
de referendo sobre o próprio
conselho. Este, segundo fontes
na empresa, teria ameaçado
deixara companhiacasoaFRB
não aprove a venda.
O conselho de curadores da

FRB está dividido entre apoiar
Zylbersztajn ou partir para um
planoB:avendadaVarigparao
empresárioNelsonTanure,do-
nodoJornaldoBrasiledaGaze-
taMercantil. Na semana passa-
da,Tanurechegouaprotocolar
naJustiçasuapropostadeaqui-
sição da Varig. Se não houver
consenso entre os curadores, é
possívelqueaassembléiadeho-
je seja simplesmente suspensa.

BALANÇO
A Varig teve prejuízo de R$
508,7milhõesdejaneiroajulho,
6,2%abaixodoresultadonegati-
vo do período no ano passado,
de R$ 542,11 milhões. O passivo
acumulado no período é de R$
9,3bilhões.Areceita líquida,no
entanto, registrou expansão de
4,41%, para R$ 4,1 bilhões. “A
Varigsurpreendeueconseguiu
segurar sua fatia de mercado,
nosegundo lugar,mas isso teve
um custo”, afirma o especialis-
ta em aviação da Pentágono,
Marcelo Ribeiro. ● Colaborou:
AlbertoKomatsu
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