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Segunda-feira, 25 de janeiro de 2021

 ⁄ PALAVRA DO LEITOR  ⁄ ARTIGOS

Na coluna Palavra do Leitor, os textos devem ter, no máximo, 500 caracteres, 
podendo ser sintetizados. Os artigos, no máximo, 2300 caracteres, com espa-
ço. Os artigos e cartas publicados com assinatura neste jornal são de respon-
sabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, 
dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de esti-
mular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.  

Há muitos anos que se 
fala na ampliação da pista do 
aeroporto Salgado Filho. Com 
a administração da Fraport, 
organização alemã, espero 
que isso saia mesmo (Jornal 
do Comércio, página 7, edi-
ção de 14 de janeiro de 2021). 
Será muito bom para o Rio 
Grande do Sul. (Telmo Gabar-
do Mendes)

Procissão de 
Navegantes

Uma pena que por causa da pandemia da Covid-19 a procissão 
dos Navegantes não será realizada. É a principal festa religiosa 
de Porto Alegre, eu a assisto desde que sou criança, levada pelos 
meus pais. Milhares de pessoas iam acompanhar a santinha, e 
eu ainda via a procissão fluvial imponente, nas águas do Guaíba. 
Mas, se Deus quiser, em 2022 poderemos acompanhar tudo. (Cris-
tina C. Harrys, Porto Alegre)

Ano Novo
Estamos apenas na primeira quinzena de 2021, e somos brin-

dados com estas manchetes: “Ford fecha três fábricas no Brasil e 
demite 5 mil; Yoki fechará fábrica em Nova Prata e demitirá 300 
funcionários; Consórcio nova ponte do Guaíba demite 300 traba-
lhadores; Banco do Brasil anuncia PVD e fechará 361 unidades, 
entre agência e postos de atendimento”. Quem pode ser feliz com 
umas “boas novas” dessas? Os milhões de votos de um Feliz Ano 
Novo já viraram fumaça. As esperanças de dias melhores já foram 
para o espaço, enquanto os de Brasília não estão nem aí, o Gue-
des de férias, o Capitão presidente brigando com o Doria para ver 
quem vai se vacinar primeiro, e a Covid-19 matando mais de mil 
por dia! Pobre Brasil 2021! (Lauro de Wallau, Cerro Largo/RS)

IPTU no Litoral
Reclamei, nesta coluna (edição de 21/01/2021), sobre os Correios 

estarem demorando na entrega de correspondências em Porto Ale-
gre. É que muitos que recebiam em casa o boleto para pagamento 
do IPTU nas praias ficaram sem ter como aproveitar o desconto 
oferecido por prefeituras do Litoral Norte. Em Imbé, onde veraneio, 
havia muitos indo até a prefeitura, como eu, em busca da segunda 
via do boleto do IPTU, que vencia na sexta-feira, 22, com descon-
to. Mas, informaram-me que, dois dias antes, o carnê do IPTU foi 
entregue em meu edifício. Ainda bem. (Jandira Luzimar Ferreira)

Aborto
Quatorze semanas são três meses. Tirar a vida de um bebê de 

três meses não tem justificativa, nem falta de dinheiro nem “ser 
dono do corpo”. São bebês; são pessoas. Espero que no “debate” 
sobre o aborto que foi mencionado no Jornal da Lei, esse fato seja 
levado em conta. Aborto é tão cruel quanto pena de morte, e mais 
injusto, pois o bebê-réu nem pode se defender. (Cândida Castro, 
assistente-administrativa)

Como reagiremos à partida de empresas?

Planejamento tributário

A saída da Ford do Brasil ocasionará impor-
tantes perdas econômicas, sociais e reputacio-
nais para o País. O momento não poderia ser 
pior, já que ainda vivemos a crise causada pela 
pandemia e, apesar das vacinas que surgem, ain-
da não temos no horizonte uma resolução clara 
desses problemas. 

Aliado ao contexto de restrição fiscal das 
contas públicas, o que dificulta a manutenção 
dos auxílios emergenciais, vemos famílias que 
perderam seus meios de subsistência e sentem 
diretamente as consequências de todo este espi-
ral de infortúnios.

Contudo, essa situação é uma oportunida-
de de pensarmos nas empresas que insistem em 
investir, gerar trabalho e renda para nossas co-
munidades. O País perdeu a Ford, mas contamos 
com inúmeras empresas e empresários que lu-
tam para manter e crescer seus negócios no Brasil 
movimentando todo ecossistema econômico, so-
cial e cultural nas comunidades em que operam.

Esse cenário nos proporciona a chance de re-
fletirmos sobre como valorizamos mais uma em-
presa na hora do anúncio de sua saída de uma 
comunidade do que durante sua história de per-
manência nela.

Afinal, é na continuidade que a empresa tem 
a chance de realizar todo o seu potencial, inclu-
sive desenvolvendo ações que coloquem em prá-

tica o conceito ESG (Environmental, Social and 
Governance), adotado no mercado de capitais 
global. A prática empresarial do ESG amplia o 
comprometimento das organizações com todos 
os seus públicos, fazendo-as tomar medidas refe-
rentes ao seu impacto ambiental, social e criando 
mecanismos de boa governança.

Da mesma maneira que as empresas preci-
sam atender aos interesses de suas comunidades, 
é hora destas mesmas 
comunidades acolhe-
rem e reconhecerem 
o valor do empreende-
dorismo e das empre-
sas, de todos os portes, 
como agentes prota-
gonistas na geração 
de riqueza. 

Precisamos de for-
ma assertiva e não de-
magógica compreen-
der que todos fazemos 
parte do mesmo sistema. Um não sobrevive sem 
o outro. Assim, poderemos vencer os gigantes-
cos desafios que teremos pela frente. Juntos, so-
mente juntos, iremos superar esse difícil tempo 
que vivemos.

Presidente do Conselho  
de Administração da ONG  

Parceiros Voluntários

No final de 2019 nenhum empresário pode-
ria prever os impactos que a Covid-19 traria para 
2020. É verdade que, atualmente, ainda não há 
certeza em relação ao que ocorrerá neste ano, 
mas com a experiência adquirida e com os prog-
nósticos apontados – como o início da vacinação 
no primeiro semestre e os dados sobre a retração 

da economia - já é pos-
sível às empresas pre-
ver o faturamento, as 
despesas e a margem 
de lucro para o exercí-
cio de 2021. 

Bem, janeiro é o 
momento de as em-
presas promoverem o 
Planejamento Tributá-
rio para o ano fiscal. E, 
principalmente, aque-
las que forem aderir ao 

Simples Nacional devem fazer até o próximo dia 
29 de janeiro.

Já os optantes pelo Lucro Presumido ou Lucro 
Real farão a opção no momento em que pagarem 
a primeira guia de Documento de Arrecadação da 
Receita Federal (DARF). Em geral, no mês subse-
quente ao do fechamento do mês ou trimestre. 

O Simples Nacional (SN) é, em linhas gerais, 
o regime escolhido pela maioria das pequenas e 

médias empresas - cuja receita anual não ultra-
passe R$ 4,8 milhões. Embora este regime seja 
simplificado pela sujeição a uma alíquota fixa - 
entre 4% e 33% - sobre a receita bruta, ele apre-
senta limitações, como ao que se refere ao ICMS. 
Aqueles que adquirem mercadorias de optantes 
do SN apenas poderão se creditar em relação ao 
percentual do ICMS que foi efetivamente arreca-
dado - na faixa mais alta de arrecadação repre-
senta 3,95%. 

A grande questão situa-se nas empresas que 
optarem pelo Lucro Real – mais de R$ 78 milhões 
ao ano – pois é o mais complexo dos regimes, já 
que abrange o maior número de obrigações aces-
sórias. Por outro lado, é ideal para empresas cujo 
custo operacional seja elevado com margem de 
lucro baixa. Importante alerta, no entanto, é para 
a submodalidade de recolhimento: trimestral ou 
mensal por estimativa. A primeira é aconselhável 
para as empresas cujo faturamento é homogêneo, 
pois não pode ser compensada com eventuais 
prejuízos. Já, na outra submodalidade, a empresa 
- após o levantamento do balanço anual - é que 
irá quantificar o valor que efetivamente é devido. 

É importante lembrar que uma vez realizada 
a escolha do regime não há possibilidade de alte-
ração até o próximo exercício. Por isso, sugere-se 
muita cautela em janeiro, início do ano fiscal, pe-
sando os prós e contras de cada regime. 

Especialista em Direito Tributário

Pista do 
aeroporto

Daniel Santoro

Rafael Lacerda Paiani
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economia
Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Declaração de Propósito
Marcelo Santos Sampaio de Oliveira – CPF
284.170.868-38. DECLARAM, nos termos do art. 6º
do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de
2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos
de administração no Banco Agibank S.A inscrito no
CNPJ sob o nº 10.664.513/0001-50. ESCLARECEM
que eventuais objeções à presente declaração,
acompanhadas da documentação comprobatória,
devem ser apresentadas diretamente ao Banco
Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na
forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias
contados da divulgação, por aquela Autarquia, de
comunicado público acerca desta, observado que
os declarantes podem, na forma da legislação em
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco
Central do Brasil na internet). Selecionar, no campo
“Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para
Instituições Supervisionadas e para Integrantes do
SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente
do Departamento de Organização do Sistema
Financeiro – Deorf mencionado abaixo. BANCO
CENTRAL DO BRASIL - DEORF - Departamento
de Organização do Sistema Financeiro Gerência
Técnica em Porto Alegre.
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 ⁄ AEROPORTOS

Força-tarefa busca destravar obra no aeroporto
Conclusão consta no contrato com a Anac e exige a transferência das famílias que ainda estão na Vila Nazaré  

A menos de 12 meses do prazo 
final para a Fraport Brasil entregar 
a ampliação da pista do Aeroporto 
de Porto Alegre habilitada para os 
voos, a prefeitura da Capital anun-
cia uma força-tarefa para garantir a 
execução. Para isso, terá de conse-
guir transferir as famílias que ain-
da estão na Vila Nazaré. A conclu-
são da obra está no contrato com a 
Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac). 

Sem cumprir a cláusula, a con-
cessionária pode sofrer sanções da 
agência. Até hoje a empresa, subsi-
diária da alemã Fraport, não admi-
te que pode solicitar adiamento do 
prazo. Reunião nessa terça-feira (12) 
na prefeitura entre o vice-prefeito 
Ricardo Gomes, secretarias mais li-
gadas ao tema, Departamento Mu-
nicipal de Habitação (Demhab) e o 
comando da Fraport Brasil discutiu 
as medidas para fazer o que não foi 
completado em um ano, que é fina-
lizar a remoção dos moradores.

Hoje 111 famílias estão na 
área do sítio aeroportuário e pre-
cisam sair para permitir a conti-

nuidade das obras. Além delas, há 
mais 60 na vila Pepino, que é vizi-
nha à Nazaré. O Demhab pretende 
liberar toda a área, de abrangên-
cia ou não do aeroporto, que soma 
177 famílias. 

Das 111 prioritárias, 41 já têm 
imóveis, com documentação apro-
vada na Caixa, que está financian-
do as unidades pelo programa Mi-
nha Casa Minha Vida, mas nem 
todos assinaram os contratos. Den-
tro dos 70 núcleos de moradores 
que faltam, quase 40 estão com 
pendências ou não se enquadram 
nos critérios e também casos que 
não querem ir para o Loteamento 
Irmãos Maristas, que já recebeu 
outros grupos da Nazaré em 2019. 
“Elas querem sair (da Nazaré), va-
mos ver como resolver”, diz dire-
tor-geral do departamento, André 
Machado. A meta é retirar um gru-
po em janeiro e completar a trans-
ferência em fevereiro. “O prazo 
é difícil, mas estamos dispostos a 
cumprir, vamos fazer todo o esfor-
ço”, diz Machado. 

O cronograma das obras na 
pista está com mais de 10 meses de 
atraso. A nova extensão, que passa 

dos atuais 2.280 metros para 3.200 
metros, permitindo que aeronaves 
de maior porte pousem e decolem, 
já foi executada e recebeu asfalto. 
O que falta ser feito e que precisa 
avançar na área da Nazaré é a cha-
mada Resa, área de segurança ou 
escape dos aviões após o pouso.

Sem a Resa, onde também são 
instalados equipamentos de apoio 
à navegação, a Fraport não conse-
gue habilitar a pista junto às autori-
dades aeronáuticas. Outro detalhe 
importante é que o contrato atual 
da concessionária com o consór-
cio HTBM, que está executando 
o projeto total e fez a ampliação 
do terminal de passageiros, vai 
até junho. Caso tenha de esticar a 
conclusão, o custo aumentará. O 
investimento na pista é de R$ 135 
milhões, que têm cobertura de fi-
nanciamento do BNDES. 

Para concluir o projeto, fal-
ta também finalizar a última ba-
cia de detenção (BD), que é um re-
servatório de águas das chuvas e 
exigência do plano de drenagem 
aprovado pela prefeitura para a 
área. A pandemia adiou em parte 
a mudança das famílias. Também 

Cronograma de obras na pista está com mais de 10 meses de atraso 

FRAPORT BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC

há questões ligadas a atividades 
de renda das famílias para serem 
equacionadas. Reportagem do Jor-
nal do Comércio, em outubro de 
2020, mostrou que mesmo famí-
lias com imóveis liberados no lo-
teamento não se mudaram porque 
aguardam condições para ter suas 
lojinhas e lancherias que funciona-
vam em suas casas.

No Maristas, estão sendo cons-
truídos alguns espaços para ativi-
dades comerciais. Também pre-

cisa ser reformada uma creche, 
pois o prédio existente foi alvo de 
vandalismo, e construído um pos-
to de saúde.   A CEO da Fraport, 
Andreea Pal, que participou do 
encontro na terça-feira, disse que 
a área precisa estar liberada até 
fim de fevereiro, para o consór-
cio retornar os trabalhos em mar-
ço. Caso isso não ocorra, Andreea 
disse, segundo nota da prefeitura, 
que terá de suspender o contrato 
da obra.

 ⁄ INDÚSTRIA

Abicalçados projeta crescimento de 14% para o setor ao longo de 2021

Único mês de 2020 com re-
sultado superior ao de 2019, no-
vembro incrementou em 6,7% o 
faturamento da indústria de calça-
dos frente ao mesmo mês do ano 
passado. Em coletiva de impren-
sa promovida em formato online 
pela Abicalçados nesta quarta-fei-
ra (13), o presidente executivo, Ha-
roldo Ferreira, destacou que o im-
pulso veio das exportações. Ainda 

assim, durante o ano as fabrican-
tes reduziram a produção em 200 
milhões de pares, se comparado a 
2019. “A queda de produção frente 
ao ano passado seria maior, mas 
em função deste crescimento de 
novembro, ficou em 21,8%.” Se-
gundo dados da Abicalçados, ao 
todo foram fabricados 710 milhões 
de pares de calçados.

Ferreira destacou dois fato-
res para a recuperação em no-
vembro: o dólar mais valorizado 
sobre o real, que permitiu preços 
mais competitivos sem perda de 
rentabilidade para a indústria; e o 

Adriana Lampert
adriana@jornaldocomercio.com.br

Indústria brasileira produziu 200 mil pares a menos no ano passado 

ABICALÇADOS/DIVULGAÇÃO/JC

desempenho do segmento de chi-
nelos. “No mais, já existe uma ten-
dência de recuperação no mercado 
internacional, que deve ser confir-
mada pela vacinação contra a Co-
vid-19 e a liberação dos comércios 
físicos”, avalia o dirigente.

Durante a apresentação das 
projeções e as pautas prioritárias 
do setor para 2021, o presidente 
do Conselho da entidade, Caetano 
Bianco Neto, ressaltou que o resul-
tado de 2020 significa um retro-
cesso de 16 anos. “Equivale à pro-
dução de 2004/2005. Diferente do 
Brasil, outros polos produtores de 
calçados tiveram um impacto me-
nor em meio à pandemia de Co-
vid-19, destacou Ferreira. Dentre os 
países que mais sofreram, a Índia 
e o Vietnã superaram o Brasil em 
mais de 20%.

No que se refere às exporta-
ções, a indústria nacional sofreu 
redução 32,3% no volume vendido 
e em 18,6% nos pares produzidos 
para os Estados Unidos, Argenti-
na e França. “Foram exportados 
94 milhões de pares, 21,4 milhões 
a menos que em 2019”, detalhou 
o presidente da Abicalçados. Os 
resultados equivalem a um retro-
cesso de 37 anos no contexto da 
exportação do setor, liderado pe-

los estados do Rio Grande do Sul, 
Ceará e São Paulo. Ao apontar as 
perspectivas para 2021, os diri-
gentes avaliaram que caso ocorra 
um lockdown (por conta da ine-
ficácia em conter a pandemia do 
novo coronavírus) e o comércio fe-
che as portas, “esses números de-
vem piorar”.

“Mesmo que sem fechamento 
do comércio, e com a vacinação da 
população ocorrendo, não acredi-
tamos que vá ter aquecimento em 
2021”, emenda Ferreira. “Devemos 
ter um ano melhor que 2020, mas 
ainda enfrentaremos dificulda-
des.” Ainda assim, a entidade pro-
jeta um crescimento de 14,1% na 
produção em 2121, com a fabrica-
ção de 810 milhões de pares. “Mas 
para se mensurar é preciso salien-
tar que esta produção representa 
apenas 19,3% do que se produziu 
em 2019”, destaca Bianco Neto.

Dentre as mudanças que 
“vêm para ficar” nos negócios das 
fabricantes nacionais, o e-commer-
ce foi o canal adotado pela maioria 
das marcas. “O meio digital facilita 
para o comprador”, opina o presi-
dente da Abicalçados. Ferreira in-
formou que os preços das novas 
coleções que chegam ao merca-
do brasileiro estarão “corrigidos” 

em torno de 10%. “Tivemos rea-
justes superiores a isso nos insu-
mos. Esperamos não precisar que 
ocorra uma nova correção.” Den-
tre as pautas que a entidade deve 
trabalhar em prol do setor no de-
correr de 2021, a principal será o 
extensão do direito antidumping 
contra o calçado chinês. “Além 
disso, defenderemos a reforma tri-
butária e administrativa e já esta-
mos trabalhando para diminuir 
as importações”, afirma Ferreira. 
“Estes são os caminhos para ge-
rar mais empregos no País e para 
reduzir o custo Brasil, propician-
do ao setor maior competitivida-
de internacional.”

A saída da Ford 
ocasionará perdas 

econômicas, 
sociais e de 

reputação  
para o País

Leia o artigo “Sobre a Sociedade B”, de Priscilla da Rosa e Sheila Miguez, em www.jornaldocomercio.com

Janeiro é o 
momento de 
as empresas 
promoverem seu 
planejamento para 
o ano fiscal


