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Leitura

E-Brook sobre 
Sustentabilidade e 
Negócios
    O livro “Toneladas sobre os ombros”, de Ernesto 
Cavasin, gerente sênior da PwC, já está disponível 
na versão E-Book. A obra aborda temas de nosso 
cotidiano que, cada vez mais, terão impacto nos ne-
gócios. São apresentados conceitos básicos de sus-
tentabilidade, clima e economia, usando uma linha 
do tempo desde a criação do pensamento ambiental 
atual até o Protocolo de Quioto. Ao sugerir como as 
empresas podem se preparar para a economia de 
baixo carbono de forma inovadora e inclusiva, o au-
tor faz com que o leitor se depare com novas ideias 
para a evolução do combate ao aquecimento global. 
O formato digital do livro complementa seu objetivo, 
construindo uma consciência sustentável coerente 
com o tema abordado. 

automóveis

IPVA Zero no DF
Desde o início do mês, os veí-

culos zero quilômetros adquiridos 
no Distrito Federal contam com a 
isenção do Imposto de Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) para 
o primeiro ano de uso. O Projeto de 
Lei nº 652/2011 foi aprovado na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal no dia 13 de dezembro e publicado no 
Diário Oficial na última semana de 2011. Uma medida 
semelhante já existia em estados vizinhos, o que fazia 
com que várias pessoas deixassem de comprar seus veí-
culos no DF. Tal comportamento resultava na queda da 
receita de impostos. Desde 2004, o Sindicato dos Con-
cessionários e Distribuidores de Veículos Autorizados 
do DF (SINCODIV/DF) vinha tentado junto ao Governo 
uma resolução nesse sentido. “Para se ter uma ideia, 
quando um carro de R$ 125 mil é comprado em um 
estado que tenha esse benefício, o Distrito Federal deixa 
de arrecadar R$ 20 mil em impostos”, explica o vice-
-presidente do Sincodiv-DF, Hélio Aveiro.  “A aprovação 

deste projeto demons-
tra a maturidade po-
lítica do atual gover-
no em aprovar uma 
medida em que todos 
saem ganhando: em-
presários, governo 
e, principalmente a 
população“, ressalta 
o vice-presidente.

Hélio Aveiro, 
vice-presidente 
do Sincodivi-DF

Marcelo 
Piancastelli, 
secretário da 
Fazenda do 
GDF

tecnoLogia

Primeiro refrigerador 
bivolt do mundo

         A Brastemp começou, 
em dezembro, em Joinville 
(SC), a produção do refri-
gerador Brastemp Ative! 
BRW50, o único no mundo 
de grande capacidade (429 
litros) que funciona com 
duas voltagens. O refrige-
rador identifica automati-
camente as tensões 127V 
e 220V e dispensa o uso de 
adaptadores de voltagem. 
Isso significa mais como-
didade para o consumidor. 
O desenvolvimento dessa 
solução demandou mais 
de um ano de trabalho de 
engenheiros e cientistas, 

garantindo o perfeito funcionamento do sistema de 
refrigeração, iluminação e controles nas duas tensões. 
Apesar de existirem diversos aparelhos bivolt no mer-
cado, nenhum tem o grau de complexidade e exigência 
de um refrigerador de grande porte. Isso levou a equipe 
de pesquisa e desenvolvimento a superar diversas bar-
reiras técnicas jamais transpostas por um fabricante de 
refrigeradores.  O refrigerador Brastemp Ative! BRW50 
estará disponível nas principais redes varejistas do 
país, nos sites das revendas e no site da Brastemp 
(www.brastemp.com.br). Preços presumíveis: R$ 2.699 
(branco) e R$ 3.149 (inox).

shopping center

Águas Lindas 
Shopping chega 
em maio
 Considerada a cidade, proporcionalmente à po-
pulação, com o maior número de shopping center do 
país, Brasília atrai cada vez mais empreendimentos 
deste setor. Agora, é a vez da região circunvizinha 
ao Distrito Federal crescer. Até maio de 2012, está 
prevista a inauguração do Águas Lindas Shopping, 
pela Terral Shopping Centers. Com 14.358 m2 de 
área bruta locável (ABL), o centro de compras conta-
rá com 61 lojas, quatro salas de cinema e três lojas 
âncoras (Lojas Americanas, Marisa e Bretas). O 
empreendimento será instalado na BR-070, Km 8, 
em Águas Lindas, com população de 400 mil pessoas 
na área de influência.

impostos

Impostômetro bate recorde em 2011
        O impostômetro da ACSP (As-
sociação Comercial de São Paulo) 
atingiu no dia 29 de dezembro a 
marca de R$ 1,5 trilhão, recorde 
histórico desde que a ferramenta 
começou a contabilizar os impostos 
arrecadados pelos governos federal, 
municipais e estaduais, em 2005. O 

valor corresponde aos tributos pagos pelos brasileiros desde o dia 1º de janeiro 
de 2011. Na prática, isso significa que cada habitante do país pagou cerca de R$ 
7.800 em impostos. O valor também equivale a R$ 2,8 milhões arrecadados por 
minuto, segundo os cálculos da associação. No ano passado o painel chegou a R$ 
1,29 trilhão. Se comparado com o ano passado, o valor representa um aumento 
nominal na arrecadação de 17,1%, e um crescimento real de 11%, ou seja, quan-
do já é descontada a inflação, de cerca de 6,5%. Com a fortuna paga em tributos 
seria possível comprar mais de 55 milhões de carros populares 0 km; fornecer 
cestas básicas para todos os brasileiros por 4,7 bilhões de meses; comprar mais 
de 18 milhões de ambulâncias equipadas; ou ainda construir mais de 5 milhões de 
postos de saúde, calcula a ferramenta. Em nota, o presidente da ACSP, Rogério 
Amato, disse esperar que o dinheiro seja investido na melhora da qualidade de 
vida dos brasileiros. Ainda segundo Amato, a entidade planeja lançar em breve 
o “gastômetro”, para divulgar como esse dinheiro é gasto pelo poder público. Em 
2005, quando a ferramenta foi criada, o impostômetro marcou R$ 773 bilhões de 
impostos pagos. O passou de R$ 1 trilhão em 2008. De lá para cá, a arrecadação de 
impostos só continuou a subir. O impostôme-
tro foi criado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário) em parceria com a 
Associação Comercial de São Paulo. Qualquer 
brasileiro pode acompanhar o andamento da 
ferramenta pela internet. Basta acessar o site 
www.impostometro.com.br e verificar a quan-
tidade de impostos pagos pelos brasileiros.

mercado

Em queda
      As vendas reais do setor supermercadista em novembro de 2011 cresceram 
4,54%, em relação a novembro de 2010, de acordo com o Índice Nacional de Vendas, 
divulgado mensalmente pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Em 
comparação com outubro de 2011, houve uma queda real de -2,35%. No acumulado 
dos onze meses do ano, as vendas do setor supermercadista alcançam alta de 3,98%, 
na comparação com igual período de 2010. Esses índices já foram deflacionados 
pelo IPCA do IBGE. “O resultado é bastante satisfatório e se encontra em linha 
com o que projetamos no início do ano. A despeito das turbulências no cenário 
internacional, o resultado de novembro mostra que as vendas do setor não foram 
atingidas, o que mostra que o mercado interno brasileiro está cada vez mais sólido. 

Esperamos que 2012 mantenha essa tendência”, avalia o presidente da Abras, Sussumu Honda (foto).
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Rogério Amato, 
presidente da ACSP

João Eloi Olenike, 
presidente do IBPT


