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Pré-sal pode ter 
novos leilões em 
áreas descobertas
O presidente da Pré-Sal Petróleo S/A, Oswaldo Pedrosa, diz que, além 
da gestão do contrato de Libra, a empresa tem o desafi o de negociar com 
concessionárias que descobriram reservas que se estendem para áreas 
da União. E já iniciou conversas com a Petrobras e a Shell. Uma nova 
licitação das jazidas excedentes resultará no pagamento de bônus para 
o Tesouro, mas ainda não é possível avaliar o montante. P4e5

Paulo Borges, criador 
da SPFW, diz que país 
passou de imitador a 
imitado na moda. P26

ARTIGO
FMI agora liga 
distribuição de 
renda a crescimento 
econômico. P7

ROGERIO STUDART
Carnaval de rua no Rio 
é bom. Triste é não ter 
como voltar depois 
para casa. P12

CLIENTE & CIA

TECNOLOGIA

As vendas globais de 
PCs caíram 9,8% em 
2013, de acordo com a 
IDC. A retração foi mais 
forte nos mercados de 
países emergentes. P13

Computador 
perde ainda 
mais espaço

AGRICULTURA

A previsão para os pró-
ximos dias é que chova 
mais do que o registra-
do em janeiro e feve-
reiro, favorecendo as 
lavouras de grãos. P8

Chuvas para 
alívio em 
SP e Minas

UCRÂNIA

União Europeia 
oferece € 11 bi
A proposta de ajuda para os próximos dois anos foi 
apresentada ontem pelo presidente da Comissão 
Europeia, José Manuel Barroso. A crise trouxe de 
volta a volatilidade do mercado global. P19e24

A greve dos garis 
durante o Carnaval 
transformou 
a paisagem do 
Rio de Janeiro e 
deixou os cariocas 
perplexos pela 
falta de explicação. 
Especialistas têm 
opiniões divididas. 
Para uns, a 
Prefeitura fi cou 
de mãos atadas. 
Para outros, 
entretanto, a 
situação refl ete 
apenas o descaso 
com a população. P3

Cartão 
postal 
coberto 
de lixo

Severino Silva



Esquerda do Psol
lança nome
contra Randolfe

Velha polícia Artur Chioro: um folião à cubana

Novo capítulo na guerra das Unimeds

Povo deveria estar
mais envolvido na
situação do país

Eventos de 2014
vão tirar a atenção
dos problemas

Ações do governo
devem ter foco
nas prioridades

Se o projeto
retornar à Câmara,
provavelmente não
haverá deliberação
neste ano, com
consequências
drásticas para
a maioria
dos estados”

“
D

epois de tentar apoiar a reeleição do governador Geraldo Alckmin (PSDB), um grupo do PSB

paulista ainda insiste em jogar contra a candidatura própria. Agora, a movimentação é para ir ao

palanque do presidente da Fiesp, Paulo Skaf (PMDB). A alegação é que o empresário é uma

terceira via em relação a tucanos e petistas e poderia garantir um palanque forte para os candidatos

do partido ao Legislativo e ao presidenciável Eduardo Campos. Com o argumento, o grupo tenta se

contrapor à pressão de Marina Silva - líder da Rede, grupo filiado ao PSB - e da deputada federal Luiza

Erundina pela candidatura própria. Ambas alegam que não faz sentido falar em criar uma alternativa aos

grupos que dominam a política nacional há duas décadas e apoiar o PSDB no principal Estado do País.

A Insurgência, corrente interna
do Psol, lançará nos próximos
dias a pré-candidatura de
Renato Roseno à presidência
da República. Ex-candidato
a governador no Ceará, ele
disputará a indicação com
Randolfe Rodrigues. O nome
do senador foi aprovado no
congresso do Psol, no final de
2013. Segundo a Insurgência,
para valer tal indicação os
estatutos do partido
precisariam ser modificados.

A bolsa brasileira iniciou março em baixa. As ações preferenciais
da mineradora Vale tiveram sua maior desvalorização (3,37%) em
quase dois meses. O giro financeiro do pregão foi de R$ 3,98 bilhões.

LuizHenrique
Senador (PMDB-SC) e
relator da proposta que
reduz encargos nas dívidas
dos estados e municípios

Caso a união dê certo, estarão
juntos o discurso da “nova política”
e o da “velha polícia”. Skaf levou o
ex-secretário de Segurança Pública
Ferreira Pinto para ser seu assessor
na Fiesp. Governador na época
do massacre do Carandiru (1992),
Luís Antônio Fleury Filho é um dos
articuladores da campanha de Skaf.

Antes de assumir o Ministério da Saúde, o médico Artur Chioro não era
conhecido como um folião. Ao menos entre seus colegas em São Bernardo,
no ABC Paulista. Mas, no primeiro carnaval como ministro, ele acabou
fazendo um roteiro de dar inveja aos fãs devotados às festas do momo.
Começou no sambódromo de São Paulona sexta-feira. Seguiu paraRecife
eOlinda (PE) e Salvador (BA) no fim de semana. Na segunda-feira, blocos
esambódromo no Rio. O tema oficial dasviagens foi acampanha de
prevenção à Aids. O assunto em todas as cidades, no entanto, acabou sendo
o programa Mais Médicos e o reajuste no salário dos profissionais cubanos.

O Tribunal de Justiça de SP proibiu a Seguros Unimed de oferecer
seu plano de saúde a clientes da Unimed Paulistana. A empresa teria
enviado boletos aos clientes da concorrente em que oferecia planos
com valor menor. Para a Justiça, o nome parecido podia induzir a erro.
A direção da seguradora não foi localizada para comentar a decisão.

Como somos atrasados.
Samba, cerveja e futebol é no que
o brasileiro pensa o ano inteiro.
Só se preocupa com a economia,
ou com a situação do país de um
modo em geral, quando aperta
o bolso. Vamos ver na época
das eleições se mais uma vez
a população vai deixar passar
a chance de mudar a situação
do país. Pensem antes de votar.

Nós ainda vivemos esta pobre
cultura do ano só engrenar após
o Carnaval. O pior é que em 2014
ainda veio mais tarde. Brasileiro
adora um feriado. Este ano a
prioridade no Brasil não será a
economia certamente, ainda
temos Copa e eleições pela frente.
E, entre uma e outra, algumas
manifestações para mostrar que
somos engajados.

O que será da economia
daqui para frente é um ótimo
questionamento. Agora que
o ano começou efetivamente,
só estamos dois meses atrasados
em relação ao resto do mundo,
esperamos que os governantes
não deixem de lado assuntos
prioritários, como o controle da
inflação que está aí com tudo, em
favor das campanhas eleitorais.

Skaf disputou a eleição ao Palácio
dos Bandeirantes pelo PSB em
2010 e, apesar de ter trocado de
partido no ano seguinte, manteve
amigos entre os socialistas. Desde
o ano passado, ele trabalha para
atrair a agremiação para sua cam-
panha. O empresário inclusive já
teria se reunido com Campos para
tratar do assunto. O grupo do PSB
contrário à candidatura própria ar-
gumenta que o partido, apesar de
ter prefeituras importantes no in-
terior (como Campinas, Limeira,
Marília e São José do Rio Preto) ca-
rece de uma estrutura no Estado.
Usam até mesmo um comentário
de Erundina para exemplificar a
dificuldade. Quando fala da possi-
bilidade de se candidatar, a ex-
prefeita de São Paulo repete que
não está mais com idade para
“aventuras”. As dificuldades das
campanhas de Erundina a prefei-
ta e de Skaf a governador no passa-
do comprovariam a tese.
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Rio de Janeiro, RJ
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MuriloVieira
São Paulo, SP

TAXAS DE CÂMBIO COMPRA VENDA

▼ Dólar comercial (R$ / US$) 2,3180 2,3200

▼ Euro (R$ / E) 3,1912 3,1922

JUROS META EFETIVA

■ Selic (ao ano) 10,75% 10,65%

BOLSAS VAR. % ÍNDICES

▼ Bovespa - São Paulo 1,07 46.589,00

▼ Dow Jones - Nova York 0,22 16.360,18

▼ FTSE 100 - Londres 0,71 6.77542

GRUPO DO PSB DEFENDE SKAF
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CCJ quer evitar interferências externas

Não foi a falta dos
300 garis (demitidos
na terça-feira) que
deixou a cidade
no caos, mas o
impedimento de que os
14.700 profissionais
não fizessem a limpeza,
por conta de ameaças”
GilbertodeAlencar
Diretor social do sindicato

O deputado federal Vicente Cândido (PT-SP), novo presidente da

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) — a mais importante, por

ser a única pela qual passam todos os projetos de lei da Câmara —

disse que sua prioridade este ano será cobrir lacunas na legislação

que abrem brechas para interferência de outros Poderes no

Congresso, particularmente do Legislativo. ABr

Depois de quatro dias de intensa fo-
lia no Rio, o lixo que tomou conta
da cidade chocou cariocas e turis-
tas. Com a paralisação dos garis da
Companhia Municipal de Limpe-
za Urbana (Comlurb), promovida
desde sábado por um grupo de cer-
ca de 300 profissionais, dissiden-
tes do sindicato da categoria, a ca-
pital fluminense se transformou
em um caos. A crise do lixo no Rio
chama a atenção pela dificuldade
de respostas rápidas do governo-
municipal em situações emergen-
ciais e a baixa colaboração da po-
pulação com a limpeza da cidade.

Diante da previsão de um acor-
do coletivo marcado para o fim
deste mês, tanto a Comlurb quan-
to o sindicato demonstraram sur-
presa com a greve em pleno car-
naval. Para acalmar os ânimos,

na última segunda-feira a compa-
nhia e o sindicato acertaram um
piso salarial no valor de R$
874,79, mais 40% de adicional
de insalubridade, totalizando
um vencimento de R$ 1.224,70.
Além do aumento salarial, o acor-
do garantiu mais 1,68% dentro
do Plano de Cargos, Carreiras e
Salários, com progressão hori-
zontal e vale-alimentação de R$
16. No entanto, o trato não garan-
tiu a volta completa dos grevis-
tas, que têm ameaçado os que ten-
tam voltar ao trabalho.

“Não foi a falta dos 300 garis
(demitidos na última terça-feira)
que deixou a cidade no caos, mas
o impedimento de que os 14.700
profissionais não fizessem a lim-
peza da cidade por conta de amea-
ças”, afirma Gilberto Cesar de
Alencar, diretor social e de patri-
mônio do Sindicato dos Emprega-
dos de Empresas de Asseio e Con-
servação do Município do Rio
(Seeacm-RJ), que não soube pre-

cisar o número de garis que aderi-
ram à paralisação.

Surpreendente ou oportunis-
ta, para o economista e presidente
da Câmara Técnica de Desenvolvi-
mento Sustentável, Sérgio Besser-
man, a Prefeitura do Rio não teria
condições legais e práticas de lan-
çar mão da contratação de um ser-
viço de limpeza privado para ate-
nuar os efeitos da greve dos garis.

“Um plano B para essa circuns-
tância iria esbarrar na legislação
trabalhista, que impossibilita a
contratação de mão de obra priva-
da por uma empresa pública. Isso
só seria possível se, ao setor públi-
co, fossem permitidas contrata-
ções emergenciais num sistema rá-
pido e flexível, o que a legislação
não possibilita. O fato de termos
uma alta corrupção faz com que
paguemos um preço alto pela falta
de eficiência”, avalia Besserman.

Professor do Instituto de Pes-
quisa e Planejamento Urbano e Re-
gional da Universidade Federal do

Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ) e
coordenador do Observatório das
Metrópoles, Luiz Cesar de Quei-
roz Ribeiro acredita que o proble-
ma do lixo na cidade é um ponto
secundário e revela o nível de insa-
tisfação geral da população quan-
to à administração pública.

“Claro que há uma questão tra-
balhista e sindical nessa crise do li-
xo, mas o alimentador principal é
como as autoridades estão dando
conta das funções básicas da cida-
de e do cidadão, como o lixo, o
transporte, a saúde e a educa-
ção”, diz o professor.

Para Ribeiro, mesmo que a pre-
feitura lançasse mão de uma me-
dida emergencial para resolver o
problema do lixo, essa não seria a
melhor solução. “É preciso se
perguntar: por que chegamos a
esse ponto? Será que é só culpa
dos garis? Só eles seriam os irres-
ponsáveis? Ou as autoridades
não têm cumprido a tarefa de fa-
zer a cidade funcionar para o ci-
dadão?”, questiona.

Apesar de creditar parte da cul-
pa à burocracia na tomada de deci-
sões emergenciais, Sérgio Besser-
man não deixa de dar à população
sua cota de culpa no problema.
“Infelizmente, nós cariocas não
somos os mais limpos do mun-
do”, critica o economista.

Algumas iniciativas, porém,
ajudaram a minimizar o caos urba-
no, como foi o caso do Sebastiana
— Associação Independente de
Blocos de Carnaval da cidade. A
entidade contratou, pelo sexto
ano consecutivo, uma ONG para
recolher o lixo deixado pelos fo-
liões. “Este ano, coletamos mais
de 14 toneladas de material reciclá-
vel em 14 desfiles. Entendemos
que é nosso papel recolher o que fi-
ca no rastro do nosso caminho,
apesar de não ser uma ação bara-
ta”, afirma Rita Fernandes, presi-
dente da Sebastiana.

Patrocinadora do carnaval ca-
rioca, a Antarctica criou, no ano
passado, o Limpeza da Boa, para
recolher os resíduos sólidos nas
ruas. Até ontem, a cervejaria já ha-
via recolhido 18 toneladas, três a
mais que no ano anterior.

“

Divulgação/Ag.Câmara

BRASIL

Aline Salgado
aline.salgado@brasileconomico.com.br
Eduardo Miranda
eduardo.miranda@brasileconomico.com.br

Editor: Paulo Henrique de Noronha
paulo.noronha@brasileconomico.com.br
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Greve deixa um carnaval
de sujeira nas ruas do Rio

CÂMARA DE DEPUTADOS

Desdesábado,asujeiraseacumulaemdiversospontosdacidade,comonaLapa,CentrodoRio,quetevegrandeconcentraçãodefoliões

A Sebastiana,
associação de blocos
de carnaval do Rio,
contratou pelo sexto
ano consecutivo uma
ONG para recolher as
14 toneladas de lixo
reciclável deixadas
pelos seus foliões

Paralisação de garis leva caos à capital fluminense e chama a atenção para dificuldade

de respostas rápidas do poder municipal e para a baixa colaboração da população
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Como está o processo de
estruturação da empresa?

O decreto de criação da PPSA es-
tipula que a empresa terá 30 fun-
cionários de livre provimento
mais 150 cargos do quadro pró-
prio, a serem admitidos por con-
curso de provas e títulos, que
permitem que a gente peça ex-
periência. O concurso pode ser
feito este ano ainda, mas não
conseguimos contratar em
2014 por limitações relaciona-
das às eleições. Então, temos
que contar com os 30 cargos de
livre provimento. Estamos indo
buscar no mercado essas pes-
soas. A empresa tem três direto-
rias e o presidente. E, para con-
duzir os processos de gestão
dos contratos de partilha pro-
priamente, precisamos de uma
figura essencial, que é o gerente
executivo de contratos. Esse ge-
rente é o que vai representar a
PPSA no comitê operacional
dos contratos e fazer a interface
comercial com o operador e os
demais consorciados.

Começar a montar empresa do
zero já com um contrato do
porte de Libra é um desafio?

Estamos nos desdobrando. E
não temos só Libra. Há tam-
bém inúmeros blocos já licita-
dos, cujos limites foram defini-
dos em função do mapeamen-
to dos reservatórios das desco-
bertas no pós-sal. Alguns con-
cessionários já perfuraram até
o pré-sal e descobriram jazidas
muito maiores, cujas áreas se
estendem além dos limites dos
blocos que têm sob concessão.
Nesse caso, a lei é explicita,
quando uma descoberta em
área de concessão se estende
para além de uma área de con-
cessão dentro do polígono do
pré-sal, a PPSA representa os
interesses da União para fir-
mar um acordo de individuali-
zação da produção.

Isso já está ocorrendo?

Sim, e ainda vai acontecer mui-
to, porque o potencial petrolífe-
ro do pré-sal é enorme, se com-
parado ao que há em cima. São
esperados inúmeros casos de
unificação da produção. Já co-
meçamos a conversar com a Pe-
trobras e com a Shell, que tem o
bloco BM-S-54, na Bacia de San-
tos, onde tem uma descoberta
chamada Gato do Mato. Ali, eles
constataram que o reservatório
se estende para a área não conce-
dida do pré-sal.

Já houve acordo com a Shell?

Não. A ANP, no fim do ano passa-
do, suspendeu o contrato com a
Shell e a instruiu a buscar a PP-
SA para entendimentos a respei-
to do acordo, que implica na ope-
ração de uma jazida única. Daí o
termo unificação, ou individuali-
zação, para garantir o uso dos
métodos mais eficientes de de-
senvolvimento. A primeira ques-
tão que se coloca é: qual a partici-
pação de cada interessado no pe-
tróleo e gás daquela jazida?
Quanto tem de volume de um la-
do e quanto tem do outro? E esse
percentual vai ser usado para de-
terminar a parte de cada um na
produção. E também quanto é
que eles vão ter que arcar com os
custos do desenvolvimento das
operações da jazida unificada.

A Associação de Engenheiros da
Petrobras critica a negociação
com a Shell, alegando que é
entrega de reservas do pré-sal
para a empresa.

Não tem isso. Ninguém disse
que essa jazida não será licita-
da. A lei é clara: se tem desco-
berta que se estende para além
do reservatório, entra a PPSA
para chegar a um acordo de uni-
ficação e os termos de condi-
ções desse acordo poderão ser
repassados a um futuro contra-
tado. A PPSA tem que entrar pa-
ra viabilizar o acordo, para não
ferir os direitos adquiridos de
quem fez a descoberta. O gover-
no pode determinar que essa
área seja contratada diretamen-
te com a Petrobras, mas ela vai
ter que pagar para ter aquela re-
serva. Assim como ela pagou o
bônus de Libra, vai ter que de-
sembolsar algum dinheiro. Se li-
citar, Petrobras e demais partici-
pantes vão ter que pagar em bô-
nus. E quem entrar vai ter que
se entender com o concessioná-
rio antigo. E tem algo superve-
niente que é o acordo de indivi-
dualização. O acordo define o
operador. A PPSA entra para fir-
mar o acordo e, se isso depois
for contratado, os termos e con-
dições desse acordo deverão ba-
lizar o futuro contrato.

Algum dos casos em análise já
tem produção? Isso significa

uma antecipação de receitas do
pré-sal para a União?

Tem produção, mas a receita de-
pende do fechamento dos acor-
dos de unificação.

A comercialização do óleo será
feita junto ao operador do bloco
ou no mercado?

Poderemos negociar com agen-
tes comercializadores ou direta-
mente com a Petrobras. Tudo
vai depender do momento. Vai
ter que ser visto na medida em
que a produção comece. Essa é
uma área sobre a qual vamos ter
que adquirir capacitação aqui
dentro, é muito importante. Lá
na frente, com as descobertas e
a produção esperada do pré-sal,
daqui a vários anos, o Brasil esta-
rá exportando petróleo. Nesse
momento, teremos que estudar
alternativas, já que a Petrobras
vai estar mais do que autossufi-
ciente. Tem outra oportunida-
de, no futuro, que é armazenar
esse petróleo para vender mais à
frente.

Essa estratégia faz sentido?

Neste momento, não. Mas quan-
to tiver excedente... Eu estou vis-
lumbrando resultados extrema-
mente alvissareiros no pré-sal.
Daqui a muitos anos, a produ-
ção vai ser significativa. Vamos
ter superávit de produção de pe-

tróleo. De qualquer maneira, a
política de comercialização de
petróleo será definida pelo
CNPE (Conselho Nacional de Po-
lítica Energética). Ainda é pre-
maturo falar sobre isso. Mas, lá
na frente, todas essas questões
que são tratadas hoje por países
que têm excedente de produção
terão que ser tratadas pelo Bra-
sil. E nessa hora, será preciso ter
uma política pública, que dê as
diretrizes essenciais para me-
lhor aproveitar os resultados da
comercialização.

Como é o dia a dia com os sócios
de Libra?

Temos reuniões mensais do co-
mitê operacional e nosso papel

“

BRASIL

Teremos muitos casos
de individualização,
porque o potencial
petrolífero do pré-sal é
enorme, se comparado
ao que há em cima. É de
proporções gigantescas,
como comprovam as
descobertas já feitas”

ENTREVISTA

‘DESCOBERTAS
EM ÁREAS DA
UNIÃO PODEM
SER LEILOADAS’

Nicola Pamplona
nicola.pamplona@brasileconomico.com.br

▲

A gestão do contrato de partilha da área de Libra é, de longe, o maior desafio da
Pré-Sal Petróleo SA (PPSA), criada no ano passado para cuidar dos interesses da
União no pré-sal. Mas, a poucos dias de completar quatro meses na presidência
da empresa, o engenheiro Oswaldo Pedrosa diz ter identificado outras duas fren-
tes de batalha, que dividirão com a maior descoberta brasileira de petróleo as
atenções da estatal no próximo ano. A primeira é formar uma equipe qualifica-
da em um mercado altamente inflacionado pelo surgimento de petroleiras na-
cionais. A segunda, é conduzir as negociações com empresas que encontraram
jazidas que se estendem para áreas da União. “São esperados inúmeros casos”,
diz o executivo. Os acordos podem resultar em novas licitações de áreas.

OSWALDO PEDROSA Presidente da Pré-Sal Petróleo SA (PPSA)
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Desincompatibilização: faltam 30 dias
Os ministros do governo federal, magistrados, presidentes, diretores

e superintendentes de empresas públicas, bem como chefes de

órgãos que fazem assessoramento direto, que pretendem concorrer

a um cargo eletivo nas eleições de outubro, têm agora 30 dias — até 5

de abril — para deixar os cargos. O prazo de desincompatibilização

termina seis meses antes do primeiro turno. ABr

aí não é muito diferente de uma
empresa não operadora, por-
que tem que fazer todo esse
acompanhamento do projeto,
participar das aprovações. A di-
ferença é que temos um peso
bastante expressivo nas vota-
ções. Temos até o direito de ve-
to, do voto de qualidade. E va-
mos ter que aprovar todos os
custos resultantes da descober-
ta e, depois, na fase de desen-
volvimento da produção. Para
que isso seja possível, precisa-
mos ter uma equipe altamente
qualificada, com experiência
na indústria de petróleo. O pro-
jeto Libra vai lidar com tecnolo-
gias avançadas. É um projeto
de alta complexidade tecnológi-
ca e operacional. Para executar

nossa função de zelar pela ma-
ximização do excedente em
óleo e aprovar decisões críticas
dentro do conselho, precisa-
mos estar muito bem embasa-
dos. Isso só se consegue com
equipe técnica altamente quali-
ficada.

Está fácil encontrar pessoas
com o perfil desejado?

Não é fácil, porque o mercado de
trabalho no setor de petróleo e
gás está com custos muito altos.
Os salários de geólogos e enge-
nheiros de petróleo com alta ex-
periência são muito mais altos
do que se paga em outros setores
da indústria. E temos que acom-
panhar isso.

Como estão os salários da PPSA
hoje, com relação ao mercado?

Os salários têm que ser aprova-
dos pelo Ministério do Planeja-
mento. Tem um órgão que apro-
va as remunerações de todas as
estatais. Estamos longe de pagar
o que pagam as principais com-
panhias de petróleo que estão aí.
Esse mercado ficou inflacionado
por algumas companhias que en-
traram recentemente, com polí-
tica de pagar salários muito ele-
vados. Mas estamos conseguin-
do atrair profissionais qualifica-
dos, alguns seduzidos pelo desa-
fio de criar uma empresa com a
importância da PPSA. Então, es-
tamos otimistas de que vamos
formar um quadro competente.

Como equacionar a diferença de
ritmos de desenvolvimento
entre os sócios? A Petrobras tem
o pré-sal concedido, tem a
cessão onerosa, tem Libra agora
e vive uma situação complicada
de caixa e recursos materiais...

A demonstração que estamos
tendo é que Libra está tendo
grande prioridade dentro da
Petrobras. Há um propósito
muito definido de desenvolvi-
mento acelerado. O que gover-
na isso é a expectativa do prê-
mio. Libra é algo de dimen-
sões sem igual. Nenhuma com-
panhia do mundo deixaria de
priorizar um projeto dessa
magnitude.

Mas Franco é um projeto grande
também...

Eu sei, mas você acha que a Pe-
trobras não teria condições de
tocar Franco e Libra e muitos
outros ao mesmo tempo? E, de-
pendendo do projeto, tem co-
mo obter recurso para finan-
ciar. De qualquer maneira, es-
tamos lá dentro, somos mem-
bros do consórcio e tudo isso te-
rá que ser observado de perto.
Mas a questão do ritmo não de-
ve gerar conflito. Todos nós so-
mos mobilizados pelo mesmo
interesse, que é buscar maximi-
zar os resultados de um projeto
desse tipo. Isso acontece em
qualquer consórcio para um
projeto de exploração e produ-
ção. Há sempre alguns pontos
que não geram convergência
imediata. Companhias têm pro-
pósito diferenciado, algumas
têm mais propensão ao uso de
tecnologias mais avançadas.
Outras querem ritmo diferen-
te, porque está muito ligado à
sua capacidade de financia-
mento. Mas sempre se chega a
um ponto de convergência. A
pior coisa para um consórcio é
um impasse. Todos perdem.

“ “

Divulgação

Daqui a alguns anos,
o Brasil estará
exportando petróleo
e teremos que
estudar alternativas.
Uma delas pode ser
armazenar esse
petróleo para vender
mais à frente”

A questão do ritmo de
exploração de Libra
não deve gerar conflito.
Todos nós somos
mobilizados pelo
mesmo interesse, que é
buscar maximizar
os resultados de um
projeto desse tipo”

Valter Campanato/ABr
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Força Nacional: mais 90 dias em São Luís

Não se vai financiar a
formação de capital
com crédito bancário,
pelo menos do
segmento privado.
Capital se financia pela
emissão de títulos de
dívida e participação
acionária”

É preciso dar resposta
a dilemas persistentes
desde o Plano Real,
que são obstáculos ao
investimento privado,
especialmente no que
se refere ao câmbio
e sua tendência
à sobreapreciação

A pedido do governo do Maranhão, a Força Nacional de Segurança

Pública permanecerá por pelo menos mais 90 dias em São Luís e

região metropolitana, onde reforça o policiamento em

estabelecimentos prisionais. O prazo poderá ser prorrogado se o

governo maranhense achar necessário. Policiais da Força Nacional

estão atuando no estado desde outubro de 2013. ABr

FernandoCardim
Professor titular da UFRJ

“

Divulgação

Professor titular da UFRJ e consul-
tor do Instituto Brasileiro de Análi-
ses Sociais e Econômicas (Ibase),
o economista Fernando Cardim
Carvalho classifica o governo de
Dilma Rousseff como democracia
cristã ou economia social de mer-
cado. “A ideia é combinar um me-
canismo próximo do mercado li-
vre com políticas sociais, no senti-
do amplo, incluindo as trabalhis-
tas, voltadas para aumentar a equi-
dade do sistema”, avalia ele. Nes-
se contexto, a atração de investi-
mentos está diretamente relacio-
nada à coordenação das expectati-
vas empresariais em torno de pos-
sibilidades concretas de expansão
do parque produtivo.

“É preciso ainda dar resposta a
dilemas persistentes desde o Pla-
no Real, que são obstáculos ao in-
vestimento privado, especialmen-
te no que se refere ao câmbio e sua
tendência à sobreapreciação”.

Além disso, ele receita a trans-
formação do mercado financeiro
para torná-lo funcional no finan-
ciamento do investimento priva-
do. “Não se vai financiar a forma-
ção de capital com crédito bancá-
rio, pelo menos do segmento pri-
vado do setor bancário. Capital se
financia pela emissão de títulos de
dívida e participação acionária.
Mas o mercado financeiro brasilei-
ro não está formado para isso e
tem de ser reformado”, acredita.

Como exemplos de mudanças
possíveis e necessárias, o econo-
mista cita o desenvolvimento de
sistemas de securitização, que aju-

dariam a diversificar fontes de fi-
nanciamento privado para investi-
mentos. A redução da importân-
cia da dívida pública também se-
ria importante, em sua opinião.
“Por outro lado, é preciso uma re-
forma fiscal para abrir espaço pa-
ra investimento público no orça-
mento”, afirma. Como conse-
quência, acredita que, se o investi-
mento despertar e for sustentado,
o consumo vai se expandir, e de

forma sadia, financiado pela alta
da renda dos consumidores em
vez do crédito.

Questionado sobre as opções
brasileiras de política econômica
— à primeira vista, uma armadi-
lha entre os modelos de Fernando
Henrique Cardoso e de Lula — Car-
dim responde que Fernando Hen-
rique deu mais ênfase à manuten-
ção da estabilidade de preços,
mas foi um “fracasso consuma-
do” no estímulo ao crescimento e
tornou a economia brasileira mui-
to vulnerável a choques externos.
Já Lula não alterou essa combina-
ção em seu primeiro mandato,
mas acrescentou o aspecto “cris-
tão”, com suas políticas de comba-
te à pobreza extrema.

“No segundo mandato, a retóri-
ca foi mais intervencionista, mas
a prática mudou relativamente

pouco e o governo Roussef mante-
ve-se na mesma linha, com uma
retórica porém mais confusa, tal-
vez pelo fato de a presidenta não
ser uma profissional da política,
como Lula”, analisa.

Sobre o governo de Dilma na
atualidade, ele diz que há uma po-
lítica fiscal que se apresenta como
anticíclica, como a de desonera-
ção de investimentos, que são de
oferta, de curto prazo.

Cardim afirma também que a
inflação em um país com a histó-
ria como a brasileira “sempre re-
presenta um risco para a reeleição
de um líder político”. Em contra-
partida, há também um efeito me-
mória: “Como o governo FHC vai
ficando distante no tempo, a me-
mória do que foi vai se apagando,
e com ela o fato de que o país foi
marcado pela incapacidade de

crescer, pela vulnerabilidade ex-
terna e, diga-se, também pela in-
flação elevada e violação de metas
de inflação”.

Membro da Associação Keyne-
siana Brasileira (AKB), o econo-
mista refuta a afirmação de que a
presidente Dilma Rousseff segue a
escola econômica keynesiana.
“As políticas específicas a cada
país em cada período devem ser
identificadas a partir da situação
concreta de cada caso”, avalia.

“O que talvez Keynes dissesse,
se conseguíssemos contactá-lo em
algum centro espírita, seria que o
governo deveria ser mais transpa-
rente, mais claro em seus objetivos
estratégicose contribuísseparade-
finir um cenário futuro de modo a
torná-lo suficientemente confiável
para que empresários se sentissem
estimulados a investir”.

BRASIL

Fernanda Nunes
fernanda.nunes@brasileconomico.com.br

▲

RobertoStuckertFilho/PR

Dilma: líder ‘democrata cristã’

SEGURANÇA PÚBLICA

Cardim:apolíticasocialdeDilma, iniciadaaindacomLula,buscaaequidade, inclusivetrabalhista

GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.
C.N.P.J. nº 04.332.281/0001-30 - N.I.R.E. 35.300.184.297

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/12/2013
Data, Hora e Local: 10.12.2013, às 11h., na sede social da instituição financeira, localizada na Cidade de
SP, SP, na R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 16º andar, CEP 04542-000, SP - SP. Presença:
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas
no livro de Presença dos Acionistas. Convocação: independentemente de publicação, nos termos do §4º
do Art. 124 da Lei 6.404, de 15.12.1976. Mesa: Alejandro Vollbrechthausen Costa, Presidente; Gersoni
Analla Fernandes Montes Munhoz, Secretária da Mesa. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre o aumento do
capital social da instituição financeira, com a consequente alteração da redação do “caput” do art. 5º do
Estatuto Social da instituição financeira; e (ii) aprovar a nova redação consolidada do Estatuto Social da
instituição financeira. DeliberaçõesTomadas por Unanimidade deVotos: (i) foi aprovado o aumento do
capital social da instituição financeira de R$ 1.133.596.500 para R$ 1.383.596.500, representando um
aumento efetivo de R$ 250.000.000,00, com a emissão de 250.000.000 de ações ordinárias, idênticas às
atualmente existentes, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. O presente aumento de capital é
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional pelas acionistas The Goldman Sachs Group, Inc.
e Goldman Sachs Global Holdings, L.L.C., na proporção de suas respectivas participações no capital
social da instituição financeira, conforme Boletim de Subscrição anexo à presente ata, sendo as quantias
recolhidas ao Banco Central do Brasil no prazo de até 5 dias do seu recebimento conforme previsto no art.
2º da Res. do Conselho Monetário Nacional 2.027, de 24.11.1993. Tendo em vista o aumento do capital
social acima deliberado, fica alterado o “caput” do art. 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a
seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
1.383.596.500,00 (um bilhão trezentos e oitenta e três milhões, quinhentos e noventa e seis mil e
quinhentos reais), dividido em 1.383.596.500 (um bilhão trezentos e oitenta e três milhões, quinhentas e
noventa e seis mil e quinhentas) ações ordinárias, todas com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada.
As ações terão a forma nominativa, não conversível em outras formas.”; e (ii) foi aprovada a
consolidação do Estatuto Social da instituição financeira, cuja cópia segue anexa, que deverá ser
levado a arquivamento perante a JUCESP em apartado à presente ata. Encerramento, Lavratura e
Leitura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião
pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os
presentes assinada. Local e Data: SP, 10.12.2013.Mesa: Alejandro Vollbrechthausen Costa, Presidente;
Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz, Secretária da Mesa. Acionistas Presentes: (aa) Pp. The
Goldman Sachs Group, Inc., Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz; e Pp. Goldman Sachs Global
Holdings, L.L.C., Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz. Certifico que a presente é cópia fiel
da ata lavrada no livro próprio. Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz - Secretária da Mesa.
JUCESP Reg. 048.385/14-1 em 29.01.14. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O professor titular da UFRJ Fernando Cardim classificou a política econômica da presidenta como um casamento

do livre mercado com programas sociais de base religiosa. Ele sugere ainda reforma no atual sistema financeiro
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“A
desigualdade é um dos principais flagelos dos nossos

tempos”. Se você assumiu que estou citando um radical

da esquerda ilustrada dos anos 60, enganou-se

ledamente: a autora desta frase é Christine Lagarde,

Diretora-Gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI). O FMI está

mudando, ou é o mundo? Que implicações tem esta mudança?

*Rogerio Studart, Professor da UFRJ e Diretor
Executivo Adjunto pelo Brasil no Banco Mundial.
As opiniões aqui expressas são pessoais.

FMI E DESIGUALDADE: O ELO PERDIDO

A primeira questão a esclarecer é
que esta não é simplesmente uma
opinião pessoal da Srª Lagarde —
o que já seria algo extraordinário
para uma líder de uma instituição
conhecida por ter olhos somente
para temas macroeconômicos,
com uma abordagem em geral
muito conservadora. De fato, ela
reflete o crescimento da percep-
ção entre os economistas de todas
as cores de que a desigualdade de
renda e de riqueza, que aumentou
significativamente nas econo-
mias industriais — mas especial-
mente nos Estados Unidos — é um
dos principais impedimentos pa-
ra a retomada do crescimento glo-
bal. Essa crescente convergência,
a meu ver, culmina em um artigo
do FMI, extremamente rigoroso,
utilizando metodologia avançada
e base de dados recente e bastante
completa, que chega a três conclu-
sões interessantes. E é com base
nas conclusões desse artigo que te-
mos de entender os comentários
da Srª Lagarde.

O artigo em questão, assinado
por três economistas do Fundo
(Ostry, Berg e Tsangarides), se inti-
tula “Redistribuição, Desigualda-
de e Crescimento” e está disponí-
vel no site do FMI. Como os pró-
prios autores apontam, o artigo se
beneficia de uma base de dados re-
centemente compilada que permi-
te uma comparação entre países
de duas medidas de desigualdade
— antes e depois de impostos e
transferências. Essa distinção per-
mite avaliar o resultado líquido da
desigualdade após intervenções re-
distributivas, frutos de direitos ad-
quiridos e de políticas públicas. As
conclusões do artigo surpreende-
ram até mesmo os próprios auto-
res (como confessam na introdu-
ção). Ressalto duas: economias
com uma menor desigualdade lí-
quida (ou seja, depois da redistri-
buição) têm um crescimento mais
elevado e mais duradouro; e o au-
mento da redistribuição, a não ser
em casos extremos, tem um efeito
positivo sobre o crescimento.

Com essas duas conclusões,
põe-se em xeque a sabedoria con-
vencional que, há pelo menos 30
anos, mantém que qualquer tenta-
tiva por parte do Estado em promo-
ver redistribuição, através de au-
mento da tributação e/ou aumen-
to das transferências, teria um efei-
to deletério sobre a produção — já
que os empresários supostamente
teriam lucros menores - e sobre a

demanda por emprego — porque
muitos trabalhadores poderiam
dar-se ao luxo de não aceitar salá-
rios baixos, mesmo que “compatí-
veis com sua produtividade”. Essa
visão passou a permear o discurso
político conservador que tem pres-
sionado pela redução dos impos-
tos para os “criadores de riqueza”
e resistido a programas de transfe-
rências, por “incentivar a leniên-
cia” das classes mais pobres.

Evidentemente o debate sem-
pre tem um cunho ideológico for-
te, portanto pleno em preconcei-
tos. Mas análises e recomenda-
ções de renomadas escolas de eco-
nomia e instituições como o FMI
davam-lhe um caráter pseudo-
científico. Não por outra razão, as
críticas a essa visão eram tratadas
como heréticas, pouco sérias ou
fruto de um idealismo “românti-
co” e irrealista — mesmo quando
partiam de economistas (como
Paul Krugman, Joseph Stiglitz,
Amartaya Sen entre outros) con-
decorados com Prêmios Nobel e
outras distinções.

Na história recente das institui-
ções multilaterais — como o FMI e
o Banco Mundial — essa sabedoria
convencional teve um papel im-
portante em definir o discurso e
as ações. Por exemplo, nos anos
80, quando o Brasil e diversas eco-
nomias em desenvolvimento so-
freram crises, o receituário pres-
crito era mais ou menos padrão:
ajustes fiscais, envolvendo signifi-
cativa redução do gasto do gover-
no, abrangendo inclusive as trans-
ferências de renda; além de outros
ajustes “estruturais”, como, por
exemplo, a flexibilização dos mer-
cados de trabalho e liberalização
dos mercados financeiros e de
bens. O custo desses ajustes foi,
em geral, contração da produção
e aumento do desemprego. Em
economias com inadequadas re-
des de proteção social e cobertura
limitada, esta combinação gerou
diversas gerações perdidas, au-
mento da pobreza e da desigualda-
de. Mas, ditava a sabedoria con-
vencional, o sacrifício valeria a pe-
na, na medida em que aumentaria
a lucratividade do setor produtor
de renda e riqueza; e a competivi-
dade de toda a economia — pavi-
mentando um futuro de cresci-
mento sustentado e garantindo
mais emprego e melhor remunera-
ção a gerações futuras.

Esta visão, aplicada e adotada
amplamente no Sul, até recente-

mente não era comprada total-
mente pelas economias indus-
triais do Norte — que mantinham
seus estados de bem-estar so-
cial, com amplos benefícios e
transferências para as classes
mais pobres. Tudo mudou nos
anos 70, e se acelerou com a “in-
ternacionalização das cadeias
produtivas”, que passou a tercei-
rizar a produção de menor valor
agregado para economias com sa-

lários muitos inferiores aos pagos
no mundo industrial. Tendo em
vista o aumento da produção
mundial advinda dessa nova era,
a única forma de manter uma de-
manda compatível foi um proces-
so de crescimento do financia-
mento em nível nacional e inter-
nacional poucas vezes visto na
história econômica mundial —
crescimento permitido pela libe-
ralização financeira, e baseado
em um processo de alavancagem
do crédito impressionante. A con-
sequência: uma repressão ao au-
mento dos salários e rendimen-
tos dos 40% da base da pirâmide,
e um extraordinário aumento da
renda e da riqueza dos pertencen-
tes ao 1% mais favorecidos. Mui-
tos atribuem a esse processo a res-
ponsabilidade pela crise de 2008,
e outros (como mais recentemen-
te Lawrence Summers e outros já
citados) a fonte de uma possível
“estagnação secular” que pode
ocorrer na economia mundial. Es-
se risco, por sinal, talvez seja a
principal razão para um questio-
namento tão abrangente da sabe-
doria convencional — que agora
adentra os portões dos castelos

mais conservadores, na acade-
mia e nas instituições.

Pode parecer algo acadêmico,
de importância relativamente pe-
quena para alguns. Mas, se de fato
as conclusões do artigo forem in-
corporadas definitivamente à vi-
são dos economistas e das institui-
ções multilaterais, as consequên-
cias podem ser muito relevantes.
Por exemplo, talvez seja o momen-
to em que se repensará a adequa-
ção das políticas atuais para a revi-
talização das economias — nacio-
nais e global. Talvez isto permita
repensar seriamente as vantagens
em oferecer à maioria absoluta da
população global as mesmas opor-
tunidades que desfruta uma pe-
quena minoria — o que poderia ge-
rar uma revolução na governança,
nas estratégias e nas ações de insti-
tuições globais. Mas sempre há o
risco do questionamento sucum-
bir ao conservadorismo e ao pre-
conceito: infelizmente não seria a
primeira, nem provavelmente a úl-
tima vez na História.

EditoriadeArte

RELATÓRIO D.C.
ROGERIOSTUDART
rogerio.studart@brasileconomico.com.br

Artigo do FMI sobre
desigualdade rompe
com conceitos
conservadores
das instituições
multilaterais e pode
permitir repensar
as políticas de
redistribuição de renda
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Seca derruba previsão da safra 2013/14
A previsão de safra de soja do Brasil foi reduzida para 87,7 milhões de

toneladas na temporada 2013/14, ante 90,2 milhões de toneladas da

projeção anterior, por conta do tempo seco e quente nos Estados do

Sul e Sudeste, de acordo com relatório publicado nesta quarta-feira

pela Lanworth, empresa de previsão de safras. A queda só não será

maior porque no Centro-Oeste a previsão aumentou em 2%. Reuters

PauloFridman/Bloomberg

O Ministério da Integração Nacio-
nal está com R$ 23,4 bilhões, já
disponíveis, para os Fundos Cons-
titucionais que financiam proje-
tos de conservação e proteção ao
meio ambiente, e também de ciên-
cia e tecnologia. A taxa de juros
oferecida, segundo o Ministério, é
hoje a menor praticada pelo mer-
cado: 4,7% ao ano, valor, fixado
recentemente pelo Conselho Mo-
netário Nacional, mas pode che-
gar a 4% caso a parcela seja paga
pontualmente, porque há um bô-
nus de adimplência, que é de 15%.

O secretário interino de Fun-
dos Regionais e Incentivos Fiscais
do Ministério, José Wanderley Bar-
reto, ressalta que os juros dos Fun-
dos Constitucionais para as duas
operações são os mais atrativos do
país. “Essa é a menor taxa de juros
do mercado, tanto pelos Fundos
quanto por outras fontes de finan-
ciamento”, diz. “Além disso, os
produtores também poderão con-
tar com prazos e períodos de ca-
rência adequados a suas ativida-
des produtivas”, explica.

Em relação aos projetos flores-
tais, o financiamento poderá ser
utilizado em atividades que vi-
sam à conservação e proteção do
meio ambiente, à recuperação de
vegetação nativa, áreas degrada-
das ou alteradas, e ao desenvolvi-

mento de atividades sustentá-
veis. Já o financiamento destina-
do aos projetos de ciência, tecno-
logia e inovação abrange um nú-
mero maior de ações.

Os projetos de tecnologia con-
tam com programas e linhas de fi-
nanciamento próprias nos Fun-
dos Constitucionais. No Fundo
Constitucional do Centro-Oeste
(FCO), por exemplo, há a Linha
de Financiamento de Ciência, Tec-
nologia e Inovação para micro e
pequenas empresas, e também
para médias e grandes empresas.
No Fundo Constitucional da Re-
gião Norte (FNO), há a Linha de
Financiamento de Ciência, Tecno-
logia e Inovação. E no Fundo do
Nordeste, o Programa de Finan-
ciamento à Inovação.

As Operações Florestais tam-
bém contam com programas e li-
nhas especiais de financiamento
desses Fundos: no FCO, Linha de
Financiamento para Redução da
Emissão de Gases de Efeito Estufa
na Agropecuária (Programa
ABC); no FNO, Programa “Recur-
sos Florestais” e Programa de Fi-
nanciamento para Manutenção e
Recuperação da Biodiversidade
Amazônica; e no FNE, existe o
Programa de Financiamento à
Sustentabilidade Ambiental.

Do orçamento de 2014 para os
Fundos Constitucionais, o maior
aporte é para o FNE, R$ 13,1 bi-
lhões. Em seguida vem o FNO,
com R$ 5,4 bilhões, e o FCO,
com linha de crédito para R$ 4,9
bilhões. Redação

Chuvas previstas para os próxi-
mos dias em São Paulo e Minas Ge-
rais podem superar o volume regis-
trado durante os dois primeiros
meses do ano, trazendo alívio pa-
ra lavouras de café, cana, laranja e
grãos, que sofreram com seca e ca-
lor históricos em 2014. As precipi-
tações também podem melhorar
o nível de reservatórios de hidrelé-
tricas e de represas de água para
consumo da população.

A região metropolitana da
maior cidade do país, São Paulo,
enfrenta risco de um racionamen-
to de água, por conta da falta de
chuva do início do ano. Ontem, o
Sistema Cantareira, responsável
por levar água à metade da popula-
ção da região, chegou a apenas
16,1% da sua capacidade de arma-
zenamento, segundo a Compa-
nhia de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo (Sabesp).

OmeteorologistadaSomarGus-
tavo Verardo disse que as precipi-
tiações esperadas para os próxi-
mos dias podem ser o maior even-
to de chuva no ano até agora. Algu-
mas áreas de Minas Gerais, maior
produtor de café do Brasil, e de São
Paulo, principal produtor de cana
e laranja do país, deverão receber
mais de 100 milímetros de chuvas
no acumulado entre os dias 6 e 10
de março. A título de comparação,
no primeiro mês do ano as precipi-
tações não passaram de 50 mm na
maioria das cidades de Minas e São
Paulo. Em fevereiro, a situação foi
ainda pior, com algumas áreas re-
gistrando volumes de cerca de 25

mm. Normalmente, chove por
mês, em janeiro e fevereiro, entre
200 e 280 milímetros.

Na terça-feira, os reservató-
rios das hidrelétricas da região Su-
deste/Centro-Oeste do Brasil es-
tavam com nível de armazena-
mento de 34,66%.

Os baixos volumes de chuvas
registradas nos últimos meses e os

danos causados à lavouras pela es-
tiagem levantaram os preços do
café e do açúcar no mercado inter-
nacional, uma vez que o Brasil é o
maior produtor e exportador das
duas commodities.

O café, por exemplo, teve uma
máxima de dois anos de quase
US$ 2 por libra-peso na segunda-
feira, na bolsa de Nova York.

Mas agora as precipitações de-
vem trazer um alívio, pelo menos
estancando grandes prejuízos já
causados — a safra de café do Bra-
sil vai cair 10%, segundo a consul-
toria F.O. Licht.

Deve chover, somente na
quinta e sexta-feira em impor-
tantes municípios produtores de
café de Minas Gerais, mais de

100 mm, como é o caso de Ma-
chado e Alfenas. Em Varginha,
são esperados 90 milímetros no
acumulado de dois dias, assim
como em Poços de Caldas — tal
volume de chuva não foi visto na
região de Poços em todo o mês
de fevereiro, por exemplo. Em ja-
neiro, a região cafeeira de Poços
teve somente 45 milímetros de
chuva, ou a metade do esperado
para quinta e sexta-feira, segun-
do dados da Somar.

As chuvas previstas para as
áreas cafeeiras de Minas Gerais
poderão ajudar a melhorar o ní-
vel dos reservatórios da hidrelé-
trica de Furnas.

O mesmo deve acontecer na
área de Bragança Paulista, onde fi-
ca um dos reservatórios do Siste-
ma Cantareira. O volume estima-
do para a região até o dia 10 é de
100 milímetros. Reuters e ABr

BRASIL

Chuvas no campo em SP e MG

▲

PatriciaStavis

Fundos Constitucionais têm R$ 23,4 bilhões
Taxa de juros oferecida
é a mais atraente do
mercado: 4,7% ao ano,
podendo cair a 4%

Os Fundos
Constitucionais
apoiam programas
de conservação
e proteção do
meio ambiente
e também de
ciência, tecnologia
e inovação

SOJA

OSistemaCantareira(SP)estácomapenas16,1%desuacapacidadedearmazenamentodeágua

A estiagem nos
últimos meses
elevou os preços
do café e do açúcar no
mercado internacional,
uma vez que o Brasil
é o maior produtor
e exportador
das duas commodities

A partir de hoje, regiões agrícolas dos dois estados devem receber mais chuva do que em janeiro e fevereiro
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Ministério do
Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
CNPJ Nº 33.657.248/0001-89

SISTEMA BNDES
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS

���� �� ����	
	��� ���� �� �� �� �������� �� ���� � ����
��� �������� �� ������

ATIVO 2013 2012

ATIVOCIRCULANTE 147.060.361 141.450.798
DISPONIBILIDADES 218.971 12.639
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRASDELIQUIDEZ 327.626 10.267.857
TÍTULOSEVALORESMOBILIÁRIOS 32.837.829 24.050.721
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 70.959.597 69.092.939
OPERAÇÕESDECRÉDITO 37.724.647 32.001.491
OUTROSCRÉDITOS 3.687.381 5.137.974
OUTROSVALORESEBENS 1.304.310 887.177

ATIVONÃOCIRCULANTE 634.983.059 574.046.711
REALIZÁVELALONGOPRAZO 618.892.382 559.385.684
TÍTULOSEVALORESMOBILIÁRIOS 127.991.502 142.295.143
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 208.220.411 166.466.278
OPERAÇÕESDECRÉDITO 248.337.879 224.587.501
OUTROSCRÉDITOS 34.342.590 26.036.762

INVESTIMENTOS 15.961.785 14.511.424
IMOBILIZADODEUSO 96.484 110.846
INTANGÍVEL 32.408 38.757

TOTALDOATIVO 782.043.420 715.497.509

PASSIVO 2013 2012

PASSIVOCIRCULANTE 48.163.532 44.456.823
DEPÓSITOS 2.215.353 2.165.154
CAPTAÇÕESNOMERCADO 18.013.555 21.312.188
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 4.974 3.627
OBRIGAÇÕESPOREMISSÃODEDEBÊNTURESELETRAS
DECRÉDITODOAGRONEGÓCIO 2.986.881 2.925.169
OBRIGAÇÕESPOREMPRÉSTIMOSEREPASSES 10.346.525 6.611.479
OUTRASOBRIGAÇÕES 9.961.582 7.185.049
INSTRUMENTOSHÍBRIDOSDECAPITALEDÍVIDA 890.629 751.023
DÍVIDASSUBORDINADAS 3.744.033 3.503.134

PASSIVONÃOCIRCULANTE 673.253.738 621.047.385
OBRIGAÇÕESPORDEPÓSITOS 17.338.345 18.483.512
OBRIGAÇÕESPOREMISSÃODEDEBÊNTURESELETRAS
DECRÉDITODOAGRONEGÓCIO 8.323.229 10.445.629
OBRIGAÇÕESPOREMPRÉSTIMOSEREPASSES 438.087.465 395.625.462
OUTRASOBRIGAÇÕES 42.813.929 45.421.784
INSTRUMENTOSHÍBRIDOSDECAPITALEDÍVIDA 13.787.365 13.364.506
DÍVIDASSUBORDINADAS 152.903.405 137.706.492

PATRIMÔNIOLÍQUIDO 60.626.150 49.993.301

TOTALDOPASSIVO 782.043.420 715.497.509

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
���� �� ����	
	��� ���� �� �� �� �������� �� ���� � ����

��� �������� �� ������
2013 2012

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 55.297.479 52.419.435

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (42.840.353) (40.841.725)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 12.457.126 11.577.710

������ � ! "��� �# �� ���� �� ��!"�$�"� (262.448) (431.793)
Resultado com equivalência patrimonial (51.107) (142.474)
Atualização monetária líquida de ativos e passivos - SELIC 730.962 (96.783)
Reversão (constituição) de provisão para ajuste de investimentos (2.045.194) (1.092.555)
Receita de dividendos 591.711 1.131.235
Receita de juros sobre o capital próprio 2.189.465 1.633.975
Resultado com alienações de títulos de renda variável 1.234.685 1.718.430
�������	
 �
� ���������
� �������
� 	������
� � ���	� ������� 73.271 (548.149)
Resultado com fundos de investimento em participações societárias 325.356 -
Outras rendas (despesas) sobre participações societárias 134.012 (56.545)
Reversão (constituição) de provisões trabalhistas e cíveis (111.288) 46.336
Despesas tributárias (879.909) (743.660)
Despesas com pessoal (1.261.253) (1.177.935)
Despesas administrativas (448.705) (460.037)
Outras receitas operacionais 262.564 141.641
Outras despesas operacionais (1.007.018) (785.272)

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO 12.194.678 11.145.917

Imposro de renda e contribuição social corrente (4.384.929) (4.071.269)
Imposro de renda e contribuição social diferido 514.239 1.196.759

RESULTADO ANTES DA PARTICIPAÇÃO SOBRE O LUCRO 8.323.988 8.271.407

Participação dos empregados no lucro (173.720) (145.522)

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 8.150.268 8.125.885

�%&	���
��'�%� � �	���(����� ��'�%� � �	���$�	����

)���� �'��%���� Perspectiva )����*�	�� Perspectiva
)���+,� Baa2 Estável Baa2 Estável
S&P BBB Negativa A- Negativa
;�'�<
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Relacao_Com_Investidores/
Titulos_Externos/

 ���	
	�� �� ����

R$ milhões, exceto percentuais

Ativos 782.043

!���	���'� �� !��'���� ��
!�=��'� *
>?��� 14,9%

��'��� ����� �* 1/ 16,9%
1/ Exclui o efeito do ajuste a valor de mercado da carteira de
investimentos em não coligadas.
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0,01%

��'���K�� *
>?��� 60.626
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Ativos Totais

(R$ milhões)
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PL x PR

1

(R$ milhões)

27.628

65.899 61.012
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Daniel Carmona
dcarmona@brasileconomico.com.br

A cultura de utilização
do gás está atrelada aos
países frios, para
aquecimento. O Brasil
vai entender que ele
pode ser o primeiro país
de clima quente onde
o gás pode ser usado
para resfriar o ar”

Com uma economia de até 30% no
custo operacionalemrelaçãoao sis-
tema convencional elétrico, linhas
de crédito para atrair novos consu-
midores e a ampliação do portfólio
de equipamentos através de novos
parceiros, a Comgás, empresa do
grupo Cosan que opera os gasodu-
tos paulistas, pretende firmar
2014 como o ano do ar condiciona-
do movido a gás natural. Neste
mês, a companhia apresenta ao
mercado um programa estratégi-
co para a difusão do GHP (Gas
Heat Pump), sistema de resfria-
mento de ambientes que utiliza o
gás ao invés da energia elétrica,
com a previsão de saltar dos
atuais seis mil pontos instalados
ao longo dos últimos sete anos pa-
ra 12 mil nos próximos dez meses.

As primeiras instalações da tec-
nologia, que é destinada à indús-
trias e grandes empreendimentos
como shoppings, hotéis, hospi-
tais, supermercados e edifícios co-
merciais, foram feitas pela
Comgás em meados de 2006. De
lá para cá, segundo Luis Henrique
Guimarães, diretor-presidente da
Comgás, foi feito um trabalho de

desenvolvimento, testes e aprimo-
ramento de um modelo que, ain-
da incipiente, também exigia in-
vestimentos mais elevados.

E foi na metade do ano passa-
do, após a Cosan assumir o contro-
le da empresa de gás, que veio a de-
cisão para uma aposta mais robus-
ta. Entre os departamentos de
marketing e comercial, foi então
criado um setor estratégico que,
para além da parceria que já exis-
tia desde o início com a Panaso-
nic, agora formalizou a entrada de
duas novas provedoras de equipa-
mentos: a Yanmar (marca do gru-
po Toyota) e a LG. Outras duas fa-
bricantes ainda podem entrar na
lista de fornecedores da Comgás,
totalizando cinco.

Se na década passada o investi-
mento em uma central de ar condi-
cionado a gás custava o dobro da
convencional, movida a eletricida-
de, agora a diferença das soluções
que serão ofertadas ficará na casa
de 25%, por conta da gama refor-
çada de equipamentos. E com
uma linha de crédito para o clien-
te final, a Comgás espera pratica-
mente igualar o preço. “Isso vai
depender de cada cliente. Cada ca-
so é um caso”, resume Guimarães,
que mantém sob sigilo o volume
total de investimentos nessa li-
nha. O custo de uma central varia
entre centenas de milhares de reais
podendo chegar a R$ 3 milhões.

E em um movimento paralelo
que pode reforçar a aposta da
Comgás, o governo de São Paulo,
atravésdaSecretariadeEnergia,es-
tudaolançamentodeumpacotepa-
ra acelerar a difusão do GHP, que
consistiria em reduções tributárias
paraosequipamentos,alémdarees-
truturação da política de preços e
custosdogásnatural.Noâmbitofe-
deral, a Frente Parlamentar Mista
Pró-Gás Natural discute um plano
de incentivo à fabricação nacional
dos dispositivos, que são todos im-
portados da Ásia. Discussões essas
que estão relacionadas ao aumen-
to da demanda e à necessidade de
diversificação de matrizes — se-
gundo o Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS), a demanda
comercial foi a maior responsável
pelo aumento de 18,4% no consu-
mo de energia elétrica em janeiro
último (na comparação com o
mesmo mês de 2012), quando o pe-
ríodo da tarde apresentou um iné-
dito horário de pico puxado pelos
aparelhos de ar condicionado. “Às
15h não havia chuveiro ligado, mi-

cro-ondas ou iluminação pública,
que são os responsáveis pelo tradi-
cional pico do início da noite. É
por isso que tivemos uma mudan-
ça. E os sistemas de resfriamento
responderam consideravelmente
por isso”, explica Alexei Macorin
Vivan, diretor-presidente da Asso-
ciação Brasileira das Concessioná-
rias de Energia Elétrica (ABCE).

“Aculturadeutilizaçãodogáses-
tá atrelada aos países frios onde ele
éusadoparaaquecerascasas.OBra-
sil certamente vai entender que ele
pode ser o primeiro país de clima
quente onde o gás pode ser usado
para resfriar o ar”, reforça Guima-
rães, que pretende posicionar suas
equipes de vendas para atuar junto
aos engenheiros e projetistas das
construtoras e incorporadoras.

Além das futuras edificações, a
empresa buscará a aproximação
emempreendimentos jáconsolida-
dos cuja vida útil dos sistemas de
resfriamento se aproxima do fim.
“É o que chamamos de retrofit. O
GHPcabe perfeitamente nessa eta-
pa”, explica Pedro Luiz Silva, ge-
rente de marketing industrial da
companhia.

No futuro, a expectativa da
Comgás é ofertar a solução para a
base de clientes posicionada no
segmento residencial. Mas isso
ainda esbarra na falta de tecnolo-
gia, segundo a companhia.

LuisHenriqueGuimarães
Diretor-presidente da Comgás

“

NÚMEROS

Divulgação

São Paulo

Editora: Flavia Galembeck
flaviag@brasileconomico.com.br

EMPRESAS▲

Comgás lança programa para
troca de condicionadores de ar

25%
Maiscaroéhojeocustode
aquisiçãoeinstalaçãodos
equipamentosagás(GHP),na
comparaçãocomoselétricos.
Financiamentoeparceriascom
fabricantessãoaestratégiada
Comgásparareduziradiferença.

6mil
AparelhosdeGHPestãoem
funcionamentohojeemSãoPaulo.
AexpectativadaComgásédobrar
essenúmeroem2014.

Pacote para comércio e indústria inclui parcerias com fabricantes e subsídio para compra de aparelhos movidos a gás
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Sonae lucra e reforça sua presença no país

Normalmente, nossos
contratos duram
de três a cinco anos.
Já no segmento de call
centers esse prazo pode
chegar a dez anos,
uma vez que a
obsolescência dos
equipamentos é menor”

A Sonae Sierra, operadora de shoppings do grupo português Sonae,

teve lucro de € 3,6 milhões em 2013 ante prejuízo de € 46 milhões em

2012, impulsionado pelos mercados do Brasil e da Turquia. A empresa

informou ainda que reforçou sua presença no país, com investimento

de € 122 milhões em um centro comercial em Londrina (PR). No total,

a companhia tem investimentos em 12 shoppings no país. Reuters

LuisNacif
Diretor presidente da Microcity

“

Divulgação

Especializada na terceirização de
infraestrutura de tecnologia da in-
formação (TI), a mineira Microci-
ty verticalizou seu modelo de atua-
ção, com a criação de unidades de
negócios para as áreas de saúde,
call center e varejo, que receberão
investimento de R$ 20 milhões ao
longo deste ano. A reorganização
é parte do esforço para alcançar
um faturamento de R$ 105 mi-
lhões em 2014 — uma projeção de
crescimento de quase 4% em rela-
ção à receita do ano passado.

Esse percentual de expansão é
inferior ao registrado no período
2012/2013, quando o faturamento
saltou de R$ 84 milhões para R$

101 milhões, num avanço de
20,2%. “O importante é o cresci-
mento do estoque de contratos,
que é nossa garantia de faturamen-
to pelos próximos anos”, afirma
Luis Nacif, diretor presidente da
Microcity. A estimativa da empre-
sa é de que esse estoque evolua do
patamar de R$ 210 milhões, alcan-
çado no último mês de janeiro, pa-
ra R$ 235 milhões, no fim do ano.
Isso significará um incremento de
12% caso a meta seja atingida.

Nascida como uma revenda de
computadores, em 1984, a empre-
sa tem hoje uma base instalada de
180 mil equipamentos no país.
“Cerca de 80% do nosso fatura-
mento ainda vêm dos serviços tra-
dicionais, como prover backup pa-
ra infraestrutura e dados”, expli-

ca Nacif. Os 20% restantes estão
distribuídos por segmentos nos
quais a empresa pretende aprofun-
dar sua atuação, com ofertas cus-
tomizadas. Como, por exemplo,
os projetos para call centers dese-
nhados segundo as necessidades
do cliente, o que pode incluir não
só a infraestrutura de telefonia e
informática, mas também cabea-
mento e reforma do imóvel e do
sistema de ar-condicionado.
“Normalmente, nossos contratos
duram de três a cinco anos. Já no
segmento de call centers esse pra-
zo pode chegar a dez anos, uma
vez que a obsolescência dos equi-
pamentos é menor”, diz.

A estratégia da Microcity para
o médio prazo inclui a possibilida-
de de criação de novas verticais

(áreas de negócios) em 2015. E,
também, a consolidação da em-
presa como fornecedora de equi-
pamento e serviços de gerencia-
mento e suporte para companhias
interessadas em explorar os recur-
sos da computação em nuvem. Na
avaliação de Nacif, as empresas fi-
caram mais reticentes em transfe-
rir para a nuvem dados estratégi-
cos após o escândalo provocado
pelas denúncias de espionagem
feitas pelo ex-analista americano
de inteligência Edward Snowden.
A tendência é de que todo o con-
teúdo não estratégico seja terceiri-
zado, enquanto as informações
primordiais seriam armazenadas
e processadas em servidores e da-
ta centers próprios, sustenta o di-
retor presidente da Microcity.

Rodrigo Carro
rodrigo.carro@brasileconomico.com.br

Verticalização para crescer

SHOPPINGS

Brasileira Microcity vai investir R$ 20 milhões ao longo deste ano em novas unidades de negócios para ampliar

receita em 4% e conquistar mais contratos. Projeção é de que o faturamento alcance R$ 105 milhões em 2014

 Quinta-feira, 6 de março, 2014 Brasil Econômico 11



D
epois de passar anos entre ficar de plantão no Carnaval

ou aproveitar para viajar, este ano fiquei no Rio e voltei

aos blocos, que ficaram imensos. Selecionei os menores,

que já são muito grandes para o meu antigo padrão de bloco.

Ao estar dentro do bloco até que dá para se divertir com prazer.

O patrocinador não deixa faltar a bebida a cada cinquenta metros,

e os banheiros, apesar das filas, estão mais acessíveis e organizados.

O problema é voltar para a casa. Quando é que o Rio, uma cidade

que se promove com a natureza exuberante e convoca turistas

a participar de grandes eventos na rua, vai se preocupar em

melhorar a estrutura para a volta das pessoas para suas casas?

CARNAVAL: MAIS DO MESMO...

É indecente. Hordas de pessoas
cansadas, esgotadas da folia, an-
dando e andando, de um lado pa-
ra o outro, mendigando um táxi.
Todas de braços para cima, celular
na mão, como sairemos daqui? Tu-
ristas procuravam em aplicativos
os itinerários dos ônibus. Mas não
adiantava, porque os ônibus mu-
davam o itinerário dependendo
dos blocos, e a gente só descobria
isso dentro do ônibus...Mas, quan-
do os blocos acabavam, onde esta-
vam os ônibus? Os motoristas me
disseram depois: estávamos pre-
sos nos engarrafamentos.

Os táxis são um capítulo à par-
te. Só param quando querem, esco-
lhem para onde querem ir, que-
rem cobrar no tiro, sem respeitar o
taxímetro. Um desaforo. Eles são
concessionários e existe uma lei
que proíbe que rejeitem clientes.
Não são todos os taxistas que agem
assim, mas são muitos. Passei por
tudo isso ao sair de um bloco na Gá-
vea. Andei uma hora e meia do Le-
blon à Lagoa, sem conseguir que
nenhum táxi parasse. E muitos
passavam vazios. Um que parou
disse que só ia para a Barra e outro
quis cobrar R$ 50. A saída foi ficar
na fila de uma cooperativa de táxi,
pois lá, pelo menos, havia quem
chamasse os táxis. Um sufoco.

Resolvi ouvir o lado dos taxis-
tas. Um me disse: “escolho quem
levar mesmo, não levo bêbado,
nem fantasiado, e se eu souber
que tem bloco no bairro, não le-
vo”. Outro taxista pondera: “ago-
ra, o povo está com mais dinheiro
e todo mundo quer pegar táxi, aí fi-
ca esta disputa, olha aí os ônibus
vazios enchendo os engarrafamen-
tos”. Um terceiro: “o que desgasta
a gente não é o trabalho, são os en-
garrafamentos; então não vou pe-
gar uma pessoa que vai para um
bairro onde eu sei que vou ficar
preso uma hora”.

Depois de lutar por dois dias pa-
ra voltar para casa depois dos blo-
cos, ser indesejada como cliente
por mais de uma hora e já ter qua-
se uma tese de mestrado com as la-
múrias dos taxistas, resolvi que só
iria em blocos perto de casa, de
modo que pudesse voltar a pé. E
nem adianta tentar fugir do Carna-
val e, por exemplo, ir ao cinema
ou relaxar na praia, como cogitei.

Já não dá para ir de carro porque
não tem onde estacionar, e se qui-
ser beber, não vá dirigir. Aí você
está entregue às feras: ônibus,
quando passar; táxi, se for para on-
de ele quiser; ou metrô, que tem si-
do uma salvação honrosa. Quem
dera que o governo investisse mais
em metrô. A nossa vida seria bem
melhor. E, antes de sair, tem que
se informar se, na volta, haverá
um bloco nos bairros próximos ao
seu, porque, se tiver, ele será uma
barreira intransponível. Aí, é me-
lhor esticar o programa em algu-
mas horas do que voltar para casa.

É muito cômodo para o gover-
no e autoridades ficarem dizendo
que em grandes eventos é assim
mesmo, que as pessoas sabem que
vão ter uma certa falta de mobili-
dade. Esse tipo de pensamento é
uma falta de respeito com os con-
tribuintes dessa cidade e com os
turistas que escolheram vir para o
Rio. Se o Carnaval é uma marca da
cidade, se os governantes ganham
com patrocínios, com arrecada-
ção de impostos de todos os servi-
ços, com vendas, têm que entre-
gar infraestrutura que dê apoio ao
evento que realiza e que ganha di-
nheiro com ele.

Nada do que falei é novidade.
Todos sabem disso, todos passa-
ram pelos mesmos perrengues nes-
te Carnaval e em todos os outros
grandes eventos dessa cidade. Já
passei por tantos dissabores para
voltar para casa depois da virada
de ano em Copacabana (da última
vez mendiguei uma carona para
chegar em casa...) que jurei nunca
mais voltar. Se todos sabem, por
que isso nunca melhora?

Essa é a parte que não entendo.
Com tantos engenheiros de tráfe-
go, câmeras em todos os lugares
da cidade, com tantos bons sof-
twares, com GPS, será que real-
mente não dá para melhorar a mo-
bilidade da cidade no fim dos gran-
des eventos? Os blocos carnavales-
cos são obrigados a se cadastrar e
já existe um histórico do tamanho
deles. Portanto, as autoridades
têm como mapear o fluxo do trân-
sito. Mas não o faz, e os controla-
dores de trânsito (os gafanhotos),
mal conseguem diminuir a confu-
são. São tantos anos com os mes-
mos problemas, sempre mais do

mesmo, e o governo nunca conse-
gue melhorar a vida dos turistas e
de seus contribuintes? É uma pe-
na que os turistas saiam daqui
com a imagem final da festa de
uma sujeira sem fim nas ruas e a to-
tal falta de condução até para vol-
tarem para as suas casas.

Difícil acreditar que não haja so-
lução, mas é preciso dar priorida-
de a essa questão. Temos dois gran-
des eventos pela frente e ainda dá
tempo para melhorar. É óbvio que
todos sabem que, na Copa, os even-
tos de rua se multiplicarão. Alguns
patrocinados, que serão, sem dúvi-
da, ponto de atração de centenas
de pessoas, e os inventados pela
população, porque carioca gosta
de se juntar e tendo futebol como
tema, o churrasquinho é certo.

E é preciso melhorar muito a ro-
doviária Novo Rio e o seu entorno.
Na sexta-feira pré-Carnaval, a ro-

doviária era uma sucursal do infer-
no. O ar condicionado não dava
conta de tanta gente, os corredo-
res lotados, gente deitada, gente
sentada, malas para todo lado.
Um caos. Eram filas de ônibus en-
garrafados na entrada e na saída
da rodoviária, gente feito formi-
gueiro esperando seus ônibus,
muitos com atraso.

A Copa receberá muita gente
de fora e a Olimpíada será um
evento espalhado por toda a cida-
de. Vamos, como nunca, precisar
de trajetos bem pensados para os
ônibus e de taxistas honestos. En-
fim, esta é a hora. Tudo que o go-
verno fizer de bom para a popula-
ção e turistas, tudo o que for plan-
tado se refletirá, por muitos anos,
para o fortalecimento da marca
que é o Rio de Janeiro.

EditoriadeArte

Coluna publicada às quintas-feiras

CLIENTE & CIA.
NADJASAMPAIO
nadja.sampaio@brasileconomico.com.br

Temos dois grandes
eventos pela frente e
ainda dá tempo para
melhorar. É óbvio que
todos sabem que, na
Copa, os eventos de rua
se multiplicarão e serão
ponto de atração de
centenas de pessoas
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sob ocomando da presidente-executiva MarissaMayer. Reuters

As vendas globais de PCs caí-
ram 9,8% em 2013, de acordo
com dados divulgados pela
IDC. Mesmo abaixo da expecta-
tiva inicial — uma retração de
10,1% —, essa foi a maior queda
já registrada na categoria, se-
gundo a consultoria.

A IDC ressaltou que os resulta-
dos do quarto trimestre foram li-
geiramente melhores do que o es-
perado, mas acrescentou que as
perspectivas para os mercados
emergentes pioraram, em um ce-
nário de pressão econômica e de
crescente competição com outros
dispositivos. Nosmercados madu-
ros, o período deoutubro adezem-
bro também ficou um pouco aci-

ma das expectativas, embora a
melhora pareça ter sido impulsio-
nada por fatores de curto prazo,
como um pequeno aumento nas
vendas em virtude da substitui-
ção dos computadores baseados
no sistema operacional Windows
XP, um movimento que não deve
se prolongar por muito tempo.

Para 2014, a IDC projeta uma
queda de 6,1% nas vendas glo-
bais de PCs, o que vai represen-
tar um total de 295,9 milhões de
unidades. No período, a previ-
são de retração nos mercados
emergentes é de 7,8%, enquan-
to nos mercados maduros, esse
índice é de 3,8%.

Em 2013, o declínio das ven-
das de PCs nos mercados emer-
gentes foi de 11,3%, acima da
queda de 7,6% registrada no
mesmo período nos mercados
maduros. “Os países emergentes
costumavam ser o principal im-
pulsionador do mercado de PCs,
à medida que o avanço da pene-
tração da categoria entre a gran-
de quantidade de habitantes nes-
ses locais impulsionou o cresci-
mento global da categoria”, afir-
mou Loren Loverde, vice-presi-
dente mundial de análise do mer-
cado de PCs da IDC. “No momen-
to, no entanto, estamos vendo es-
sas regiões emergentes mais afe-
tadas pelo fraco ambiente econô-
mico, bem como por mudanças
significativas nas prioridades de
compra de tecnologia. Nós espe-
ramos uma recuperação desses
mercados e uma melhor perfor-
mance na comparação com os
mercados maduros em médio
prazo, mas o crescimento deverá
se estabilizar perto de 0%, em
vez de impulsionar grandes volu-
mes, como vimos no passado”,
acrescentou.

“Esse ano continuará a ser de-
safiador para os fabricantes de
PCs na Ásia, pois a projeção eco-
nômica cautelosa fará com que os
consumidores priorizem as com-
pras de alguns equipamentos. Ao
mesmo tempo, as mudanças polí-
ticas irão afetar os gastos em al-
guns dos principais países da re-
gião, como Índia, Indonésia e Tai-
lândia, que passarão por eleições
nesse ano”, disse Andi Handoko,
gerente de pesquisas para disposi-
tivos de consumo da IDC na re-
gião Ásia/Pacífico. “A região tam-
bém está vendo um grande vazio
nos gastos do setor público em
2014, depois que grandes projetos
de educação na Índia e na Malásia
não se concretizaram em 2013”.

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br
São Paulo

Mercado global de
PCs tem a maior
queda da história
Segundo dados da consultoria IDC, as vendas mundiais

da categoria registraram um declínio de 9,8% no ano passado

Para 2014, a IDC prevê
uma queda de 6,1%
nas vendas globais de
PCs, com um total de
295,9 milhões de
unidades vendidas. A
projeção nos mercados
emergentes é de um
declínio de 7,8%

INTERNET TARPON INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.341.549/0001-63 - NIRE 35.300.314.611

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2014

Data, hora e local: 27 de fevereiro de 2014, às 10h30, na sede social da TARPON
INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
localizada na Rua Iguatemi, nº 151, 23º andar. Convocação e presenças: Dispensada
a convocação prévia, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 23 do Estatuto Social da
Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração. Mesa: Presidente: José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário:
Paulo Henrique Altero Merotti. Ordem do dia: Deliberar sobre o aumento do capital social
da Companhia, mediante a emissão de ações ordinárias, em decorrência do exercício de
opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações
da Companhia, aprovado em 16 de fevereiro de 2009 (conforme alterado, “Plano”).
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram aprovar aumento
do capital social da Companhia, mediante a emissão de 378.955 (trezentas e setenta e oito
mil novecentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias de emissão da Companhia,
com a exclusão do direito de preferência para a subscrição pelos demais acionistas, nos
termos do disposto no artigo 171, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, sendo
(a) 137.694 (cento e trinta e sete mil seiscentos e noventa e quatro) ações pelo preço unitário
de R$2,53 (dois reais e cinquenta e três centavos); (b) 30.400 (trinta mil e quatrocentas)
ações pelo preço unitário de R$3,06 (três reais e seis centavos); (c) 24.111 (vinte e quatro mil
cento e onze) ações pelo preço unitário de R$3,37 (três reais e trinta e sete centavos),
e (d) 186.750 (cento e oitenta e seis mil setecentas e cinquenta) ações pelo preço unitário de
R$5,15 (cinco reais e quinze centavos), todos fixados nos termos do Plano. As ações
ordinárias ora emitidas são atribuídas a participante do Plano, conforme lista arquivada na
sede da Companhia, e farão jus de forma integral aos dividendos e demais proventos que
vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data. Nos termos do Plano, as ações
ordinárias não poderão ser alienadas pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir desta data.
A subscrição das ações ordinárias será efetivada mediante assinatura de boletim de
subscrição, nesta data, pelo subscritor e a respectiva integralização do preço, em moeda
corrente nacional, nos termos de cada boletim de subscrição. Do preço de emissão das ações
ordinárias, o montante de (1) R$148.499,38 (cento e quarenta e oito mil quatrocentos e
noventa e nove reais e trinta e oito centavos) será destinado à conta do capital social;
e (2) R$1.336.494,44 (um milhão trezentos e trinta e seis mil quatrocentos e noventa e
quatro reais e quarenta e quatro centavos) será destinado à conta de reserva de capital. Como
consequência da emissão das ações ora aprovadas, o capital social passa de R$6.610.322,96
(seis milhões seiscentos e dez mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos) para
R$6.758.822,34 (seis milhões seiscentos e dez mil trezentos e vinte e dois reais e noventa e
seis centavos), dividido em 46.667.213 (quarenta e seis milhões seiscentas
e sessenta e sete mil duzentas e treze) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser
tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário,
a qual, após lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2014. Assinaturas: Mesa: Presidente -José Carlos Reis de
Magalhães Neto; Secretário - Paulo Henrique Altero Merotti. Conselheiros: José Carlos Reis
de Magalhães Neto, Fernando Shayer, Miguel Gomes Ferreira, Horácio Lafer Piva e Fabio
Hering. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de fevereiro de 2014.
Paulo Henrique Altero Merotti - Secretário.

TARPON INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF 05.341.549/0001-63 - NIRE 35.300.314.611

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014

Data, hora e local: A Assembleia foi realizada em 28 de fevereiro de 2014, às 10h, na sede
social da TARPON INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 23º andar. Convocação: Edital de convocação
publicado nas edições dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2014 do Diário Oficial do Estado de
São Paulo e do Jornal Brasil Econômico. Presenças: Acionistas representando 60,82% do
total de ações ordinárias de emissão Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença
de Acionistas. Presente, também, o Sr. Walter Iório, coordenador do Comitê de Auditoria e
Compliance da Companhia, nos termos do art. 31-B, § 2º, II da Instrução CVM nº 308
de 14 de maio de 1999, conforme alterada. Mesa: Presidente: José Carlos Reis de
Magalhães Neto; Secretário: Paulo Henrique Altero Merotti. Ordem do dia: Em Assembleia
Geral Ordinária: (i) apreciar as contas dos administradores e o relatório da administração,
e examinar, discutir e deliberar acerca das demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; e (ii) apreciar a
proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2013, conforme deliberação do conselho de administração da Companhia tomada em
28 de janeiro de 2014. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iii) fixar a remuneração
global da administração para o exercício social de 2014. Deliberações: Dando início aos
trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da assembleia seria lavrada em forma de
sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, e a
sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, conforme faculta
os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Após exame e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram: Em Assembleia Geral
Ordinária: (i) aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as
demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores
independentes, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013;
(ii) aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2013, conforme reunião do conselho de administração da Companhia
em 28 de janeiro de 2014. No âmbito da aprovação da destinação do resultado do exercício,
foi aprovada a destinação de R$74.040.104,83 (setenta e quatro milhões quarenta mil cento
e quatro reais e oitenta e três centavos), da seguinte forma: (a) R$98.809,74 (noventa e oito
mil oitocentos e nove reais e setenta e quatro centavos) destinados à constituição de reserva
legal, nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, alínea “a” do Estatuto Social da Companhia;
(b) R$7.810.000,00 (sete milhões oitocentos e dez mil reais) para o cancelamento, em
conjunto com as reservas de capital e estatutária, das 846.700 ações ordinárias de emissão da
Companhia ocorrido conforme deliberação deste Conselho de Administração em reunião de
24 de junho de 2013; e (c) R$66.131.295,09 (sessenta e seis milhões cento e trinta e um mil
duzentos e noventa e cinco reais e nove centavos) para a conta de dividendos, sendo que,
deste valor, após a compensação com os dividendos intercalares pagos durante o exercício de
2013, no valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) restará um saldo a pagar de
R$46.131.295,09 (quarenta e seis milhões cento e trinta e um mil duzentos e noventa e cinco
reais e nove centavos), o qual se propõe sejam distribuídos aos acionistas a título de
dividendo, resultando no valor de R$1,00013403 por ação de emissão da Companhia.
A companhia disponibiliza aos acionistas nesta data a quantia de R$46.131.295,09
(quarenta e seis milhões cento e trinta e um mil duzentos e noventa e cinco reais e nove
centavos) a serem pagos a título de dividendos, com pagamento aos acionistas com ações em
custódia na CBLC previsto para o dia 13 de março de 2014 e tomando como base de cálculo a
posição acionária no encerramento do pregão do dia 5 de março de 2014. As ações passarão
a ser negociadas sem o direito ao recebimento de dividendos a partir da abertura do mercado
de 6 de março de 2014. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iii) fixar a remuneração
global da administração para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014,
no valor de até R$19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais). As deliberações
acima foram tomadas por unanimidade dos presentes, com a abstenção dos acionistas Silver
King Participações Ltda., José Carlos Reis de Magalhães Neto; Eduardo Silveira Mufarej,
Motley Fool Epic Voyage Fund, e Cayuga Park QVT LLC com relação aos itens (i) e (iii) acima;
e com abstenção dos acionistas Motley Fool Epic Voyage Fund e Cayuga Park QVT LLC com
relação ao item (ii) acima. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais
havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de
sumário. São Paulo, 28 de fevereiro de 2014. Assinaturas: Mesa: Presidente - José Carlos
Reis de Magalhães Neto; Secretário - Paulo Henrique Altero Merotti. Acionistas Presentes:
Silver King Participações Ltda.; José Carlos Reis de Magalhães Neto; Eduardo Silveira Mufarej;
Class D Series of GEF-PS, LP; Motley Fool Epic Voyage Fund; e Cayuga Park QVT LLC.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2014. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada
em livro próprio. Paulo Henrique Altero Merotti - Secretário.
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O Carrefour SA, a maior varejista
da França, informou um aumento
nos lucros em 2013 porque as ven-
das se recuperaram no seu merca-
do doméstico, e disse que sua uni-
dade brasileira poderia vender
ações no ano que vem.

Os lucros antes de juros e im-
posto de renda subiram 5,3% para
¤ 2,24 bilhões (US$ 3,08 bilhões),
disse ontem por meio de um co-
municado o Carrefour.

Os analistas previram ¤ 2,20 bi-
lhões, de acordo com a média de 19
estimativascompiladaspelaBloom-
berg. Excluindo oscilações cam-
biais, os lucros cresceram 9,8%.

O Carrefour está enfocando a
Europa, a América Latina e a Chi-
na após se retirar dos mercados on-
de observou que os resultados
eram fracos. O vice-presidente fi-
nanceiro da rede, Pierre-Jean Si-
vignon, afirmou que a rede vai
continuar renovando as lojas na
França, Brasil, Itália e Espanha
em 2014, enquanto expande sua
rede na China e no Brasil

Sua estratégia na França inclui
manter preços baixos para os ali-
mentos, colocar mais bens de mar-
cas próprias nas prateleiras e acres-
centar os chamados drives, ou
pontos de coleta dos pedidos on-
line. O CEO da rede varejista,
Georges Plassat, disse que a em-
presa pretende decidir sobre a
abertura de capital da sua unidade
brasileira até o final de 2014, acres-
centando que a companhia mante-
rá o controle da operação local.

“O Carrefour está no caminho
certo”, disse Gildas Aitamer, ana-
lista da Planet Retail. “A rentabili-
dade fortalecida em seu maior
mercado, a França, permitirá
que a varejista aumente seus in-
vestimentos no exterior e finan-
cie seu projeto de ser um dos prin-
cipais agentes em mercados
emergentes cruciais”.

Investimento para expansão
de e reforma de lojas
As prioridades da empresa para
este ano incluem investir entre
¤ 2,4 bilhões e ¤ 2,5 bilhões pa-

ra acelerar a reforma de lojas e
expandir diferentes formatos.
Cerca de ¤ 1 bilhão dessa soma
serão destinados à França, dis-
se Plassat.

“O Carrefour está perseveran-
do em um ambiente de baixo cres-
cimento, marcado pela volatilida-
de da moeda”, disse a varejista.
Plassat disse que ele está “con-

fiante” sobre o desempenho da re-
de em 2014 e que “não decepcio-
nará o mercado”.

As vendas na França subiram
1% em 2013 de modo orgânico,
excluindo a gasolina, disse o Car-
refour no mês passado. O cresci-
mento foi liderado pelas lojas de
conveniência da varejista. Os lu-
cros na França como porcenta-

gem das vendas passaram para
3,4%, ante de 2,6% de um ano
atrás, disse a empresa.

A varejista se uniu a um gru-
po de investidores institucio-
nais para adquirir 127 shoppin-
gs europeus da Klépierre SA em
dezembro último, o que dá à em-
presa um maior controle dos lo-
cais ao redor dos seus hipermer-

cados. A criação de uma empre-
sa de shoppings ajudará o Carre-
four a aumentar o atrativo dos
seus locais na França, na Espa-
nha e na Itália, disse ontem a
companhia.

Os investimentos em proprie-
dades poderiam incluir aquisi-
ções, disse Plassat.
Bloomberg

EMPRESAS▲

Carrefour Brasil estuda IPO
Um dos principais mercados para a rede, a expansão da operação local e a reforma de lojas estão nos planos de 2014

OCarrefour está
enfocando aEuropa,a
América Latinae aChina
apósdeixar os mercados
ondeos resultados eram
fracos. A rede vai
continuarrenovandoas
lojasna França, Brasil,
Itália eEspanhaem 2014
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Tetra Pak compra empresa suíça
A Tetra Pak anunciou ontem a aquisição da suíça Miteco, de soluções de

processamento de refrigerantes, sucos de frutas e alimentos líquidos.

A Miteco possui plantas na Suíça, Itália, Reino Unido e na América do

Sul. Segundo Tim High, vice-presidente Executivo de Sistemas de

Processamento da Tetra Pak, a aquisição vai posicionar a empresa

como líder mundial em soluções de produção de bebidas carbonatadas.

Divulgação

O investidor bilionário Carl Icahn
disse ontem que a governança cor-
porativa da gigante de e-commerce
eBay era a pior que ele já viu.“Eu
nuncavipiorgovernançacorporati-
va do que a do eBay”, disse Icahn ao
canal de televisão norte-americano
CNBC. Ele, que detém uma partici-
pação de 2,15% na empresa, é co-
nhecido por ter grandes participa-
ções em corporações e pressionar
por mudanças de gestão.

O bilionário disse também que
o presidente-executivo do eBay,
John Donahoe, não deve ter con-
trole sobre o PayPal, negócio de
pagamentos de rápido crescimen-
to da empresa. Icahn pediu à em-
presa a cisão do PayPal.

Mas essenão foi o primeiro con-
flito entre a empresa e o investidor.
Ele brigou publicamente com o
eBay sobre a venda em 2009 de
uma participação majoritária no
serviço de telefonia online Skype a
investidores privados, incluindo à
empresa de venture capital do
membro do conselho do eBay,
Marc Andreessen.Icahn, que criti-
cou Andreessen por lucrar com a
vendaposteriordoSkypeparaaMi-
crosoft por US$ 8,5 bilhões, em
2011, disse à CNBC que “pode cul-
par Donahoe mais que Andreessen
por deixar isso acontecer”.

Icahn, cuja empresa de investi-
mento tem mais de US$ 4 bilhões
em papeis da Apple, reiterou que a
companhia foi subestimada e disse
queoexecutivo-chefeTimCookes-
tava “fazendo um bom trabalho”. A
promessa da empresa americana de
retornar aos acionistas US$ 100 bi-
lhõesaté2015,pormeiodedividen-
dos e recompra de ações, pode estar
portrás do bom humor dele.

Icahn, presidente da Icahn En-
terprises LP, não estava imediata-
mente disponível para comentar
o assunto. Reuters

Investidor Carl
Icahn volta a
criticar eBay

Reuters/BrendanMcDermid/Files

Depois de defender a cisão do PayPal, bilionário afirma que o

e-commerce tem a pior governança corporativa que ele já viu

Icahn brigou
publicamente com o
eBay por conta da venda
de uma participação
majoritária do Skype
a investidores
privados, em 2009

AQUISIÇÃO

ComfortunadeUS$24,5bi, IcahnpressionaeBaypormudança
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A Petrobras informa que a produção de petróleo nos campos operados pela Companhia no pré-sal atingiu, no último dia 27 de fevereiro,
a marca de 412 mil barris de petróleo, novo recorde de produção diária.

Essa marca, obtida com apenas 21 poços produtores, evidencia a elevada produtividade dos campos do pré-sal. Em 18 de fevereiro entrou
em operação o primeiro poço a produzir por meio da Bóia de Sustentação de Risers (BSR), no FPSO Cidade de São Paulo, tecnologia
inovadora, alcançando a excepcional marca de 36 mil barris de petróleo por dia (bpd).

Resultados como esses, decorrentes de ações gerenciais objetivas, levaram a Companhia em 2013 a realizar lucro líquido de R$ 23,6 bilhões,
11% superior ao de 2012.

É fato, o resultado do ano de 2013 se destacou pelo sucesso dos Programas Estruturantes que, ao estabelecer metas de produtividade,
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Por meio do PROCOP (Programa de Otimização de Custos Operacionais) economizamos R$ 6,6 bilhões, superando em muito a meta
de R$ 3,9 bilhões de 2013. As ações do PRODESIN (Programa de Desinvestimentos) totalizaram R$ 8,5 bilhões de contribuição ao caixa.

Desde a reestruturação do Programa de Desinvestimentos, em 2012, foram concluídas 21 operações, que somaram R$ 23,4 bilhões
�� ��
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as quais realizaram 127 transações de 2010 a 2012, totalizando US$ 162 bilhões - 72 desinvestimentos e 55 aquisições.
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Sem os custos de novas contratações de pessoal, avançamos na adequação do efetivo da Companhia via Programa Mobiliza, resultando
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elegíveis com 55 anos ou mais, pode alcançar cerca de 10% do efetivo.

&� HJK@ �������
����� � "��	���� �� "����
��� > ���������� ��������
�� � ����������� �� "�������� ��� � ]���� � � ���
����<
����

���������� ������������ �	 ��������

A produção de petróleo e gás natural da Petrobras foi de 2.539 mil bpd em 2013, 2% abaixo da produção de 2012, redução semelhante
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a performance da Petrobras desde a descoberta do pré-sal, vemos que nossa produção de petróleo e gás natural cresceu 11% entre 2006
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A
preferência feminina, na maioria

das vezes, é por vinhos leves,

frutados ou florais. Para agradá-las,

no Dia Internacional da Mulher, que será

comemorado no próximo sábado, a “Além

da Taça” dá sugestões que vão conquistar

qualquer paladar. A primeira delas vem da

Argentina e tem até nome feminino, Emilia,

da vinícola Nieto Senetiner. O Malbec Rosé

é uma boa pedida, de cor intensa, frutado

e aromático, como nenhum outro vinho

argentino. Seu teor de álcool é moderado,

o que possibilita tomá-lo normalmente

em temperatura ambiente ou gelado,

de acordo com a ocasião ou a época do ano,

sem alterar seu aroma ou gosto. Ele pode

ser harmonizado com petiscos, embutidos,

presunto cru, queijos leves e canapés.

Para aquelas que preferem espumante,

a Chandon propõe uma nova forma de

consumo do seu rosé Passion, com dois

cubos de gelo. Produzido com variedades

malvasia de cândia, moscato canelli e pinot

noir, ele tem notas de maracujá, pêssego,

lichia e jambo com toques florais de rosas.

Já de Portugal chega outra dica também

com nome feminino. Importado pela Casa

Flora, os vinhos da enóloga Felipa Pato

ganham novo rótulo. Entre eles se destacam

os brancos, FP Bical & Arinto e Nossa

Calcário, os tintos FP Baga e Nossa Calcário

e, os espumantes, Rosé, Brut Nature e Blanc

de Blancs. A família Pato se dedica há cinco

gerações à criação de vinhos na região

da Bairrada, com vinhos equilibrados

que enfatizam o caráter de cada vinha.

■ ALEMANHAE
BRASIL
Amanhãomestre
cervejeiroMartin
Zuber,da
cervejariaalemã
Paulaner,seune
aGuilherme
Hoffman,mestre
cervejeiroda
Cervejaria
Nacional,em
SãoPaulo,
paraproduzir

aUr-Münchner
Dunkel,cervejaqueremeteàs
remotastradiçõesdosulda
Alemanha,quandoera
popularmenteconsumida

duranteosséculosXVIIeXVIII.
Adatade lançamentodanova
bebidaaindanãofoi
definida.

■ SPRAY
DEAZEITE
Oazeite
Andorinha lança
suaembalagem
spray.Elapossui
quatrocamadas
queevitama
exposiçãoaoar
eà luz,oque
proporciona
maiorfrescor
evalidadede24
mesesaoazeite.

■ MENUFEMININO
Emhomenagemàsmulheres,
nopróximosábado,os
restaurantesportugueses
TascadoZéedaMaria,em
Pinheiros,eaTasca
doArouche,noCentro
deSãoPaulo,oferecem
umataçadeespumante
paraasclientes.Jáa
PizzariaNacional,em
Moema,convidaas
mulheresparaum
brindeespecialcom
umataçadevinho
italianoProsecco
CredeBisol.

O Gonzalo, do Leblon, elegeu

a melhor trilogia de drinques

de seu cardápio: o primeiro deles

com cranberry, espumante brut

e morango; o segundo, com vodca

Absolut Vanilla e açúcar com

pimenta; e o terceiro, flambado

ao final, que leva cranberry,

Amaretto, licor de melão

e vodca Absolut tradicional.

A chef Denise

Guerschman criou

especialmente

para a MonaVie

uma bebida para

se recuperar dos

dias de folia. Ela

leva 300 ml de

água de coco, meia

melancia,

duas latas de

energético Mona

Vie EMV e 100 ml

de xarope de blueberry (ou

groselha). Além de refrescante,

ela é também hidratante e deve

ser servida bem gelada.

A Sorvete

Brasil se

uniu a

Cervejaria

St. Gallen

para lançar

uma linha

exclusiva de

sorvetes com cervejas especiais.

Desenvolvidos pelo sommelier de

cervejas José Padilha, os novos

sabores são a Imperial Stout, feito

com cerveja St. Gallen Imperial

Stout de origem inglesa, com notas

de café e um leve toque

achocolatado, e o Rubine feito com

cerveja bock Therezópolis Rubine,

com maltes tostados, equilibrados

pelo leve amargor do lúpulo.

OUTROS COPOS

FÁBIODOBBS
fabio.dobbs@brasileconomico.com.br

Coluna publicada às quintas-feiras

Seleção dos
três melhores

ALÉM DA TAÇA

DELICADA HARMONIA

Para recarregar
as energias

Cerveja na pazinha
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Focus reduz projeção para Selic neste ano
Pesquisa Focus do Banco Central divulgada ontem mostrou que

a expectativa para a Selic neste ano foi reduzida a 11,13% na mediana

das projeções, ante 11,25% na pesquisa anterior. As instituições

financeiras prevêm nova alta de 0,25 ponto percentual na próxima

reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, em abril,

mas reduziram a 0,13 ponto a mediana para alta de dezembro. Reuters

Priscilla Arroyo
parroyo@brasileconomico.com.br

A tensão na Europa com a manu-
tenção das tropas russas para a
Crimeia, na Ucrânia, reabriu a vo-
latilidade nos mercados globais,
deixando investidores atentos ao
agravamento da situação com a
possibilidade de decretação pela
União Europeia de sanções à Rus-
sia. Desde a segunda-feira, as
bolsas do mundo operaram com
altas e baixas sucessivas, em mo-
vimento de alerta a cada passo
do conflito.

Nos Estados Unidos, os três
principais índices de Wall Street
- o S&P, o Dow Jones e o Nasdaq
Composite - tiveram uma rali
nos últimos três dias. Na segun-
da-feira cairam, respectivamen-
te, 0,74%, 0,94% e 0,72%; na ter-
ça subiram 1,41%, 1,53% e
1,75%, e ontem voltaram a ficar
instáveis, fechando novamente
em queda, de 0,22% e 0,22% e
0,01%, e a bolsa eletrônica em al-
ta de 0,14%. As bolsas asiáticas e
europeias também operaram
com volatilidade nos últimos
três dias, motivadas pelo agrava-
mento da crise ucraniana.

A volta da volatilidade aos
mercados globais pode represen-
tar um risco maior para os merca-
dos dos países emergentes. A bol-
sa da Russia chegou a cair 11% na
segunda-feira e ontem o banco
central do país teve que injetar o
equivalente a US$ 11 bilhões para
segurar a cotação do rublo, que
acelerou sua desvalorização nos
últimos dias, acumulando no
ano perda de 10%

Indiretamente, o conflito da
Ucrânia passou a ser um novo fa-
tor de instabilidade para o país,
que além de fatores domésticos
relacionados à inflação, também
vive a pressão da retirada de in-
vestimentos estrangeiros que po-
dem ser atraídos para os merca-
dos norte-americanos se os Esta-
dos Unidos aumentarem os juros
dos seus títulos como decorrên-
cia da continuidade do plano de
cortes do programa de estímulo
da economia do Federal Reserve
(Fed), o banco central do país.

Após dois dias fechados por
conta do carnaval, os mercados
começaram a operar no Brasil a
partir das 13h da Quarta-Feira
de Cinzas e refletiram a volatili-
dade que as bolsas do exterior
apresentaram nas últimas ses-
sões. Em meio às negociações en-
tre os Estados Unidos e Rússia pa-

ra aliviar as tensões na Ucrânia, o
Ibovespa terminou com perdas
de 1,07%, para os 46.613 pontos.
O giro financeiro do pregão foi de
R$ 3,98 bilhões.

"A tensão na Europa que se
agravou após o deslocamento das
forças de Moscou para a Crimeia
mexeu com os mercados nos últi-
mos dois dias. Além disso, os in-
vestidores agem com cautela por
conta do resultado fiscal de janei-
ro abaixo do esperado", afirmou o
estrategista-chefe da Corretora
SLW, Pedro Galdi.

O Ibovespa foi pressionado
ontem principalmente pelos pa-
péis da mineradora Vale, que
caíram 3,23%, refletindo a que-
da no preço do minério de ferro
no mercado internacional. Pela
manhã, a commodity foi nego-
ciada no menor valor em oito
meses por conta da demanda
menor do seu maior consumi-
dor global, a China. A China pro-
meteu travar uma guerra con-
tra a poluição e reduzir o ritmo
dos investimentos para buscar

uma expansão mais sustentá-
vel, com seu primeiro-minis-
tro, Li Keqiang, afirmando que
a meta de crescimento econômi-
co para este ano é de 7,5 por cen-
to. A China cresceu 7,7 por cen-
to em 2013, um pouco acima da
meta estabelecida para o ano,
de 7,5 por cento.

À frente das perdas, figuraram
as ações da Rossi, Bradespar e
CSN. A siderúrgica apresentou
prejuízo de R$ 487 milhões no
quarto trimestre e o número conti-
nua repercutindo de forma negati-
va no mercado. Na outra ponta, os
papéis da BRFoods subiram
4,17%. Embora o frigorífico tenha
mostrado queda no resultado do
quarto trimestre, o lucro líquido
de 2013 subiu 38% sobre o ano an-
terior e chegou a R$ 1,1 bilhão.

“O mercado vai começar com
força mesmo amanhã, mas para
hoje o cenário é negativo... Na Chi-
na, foi anunciado que a meta de
crescimento econômico para 2014
ficou no mesmo número do ano
passado”, disse o operador de ren-

da variável Luiz Roberto Montei-
ro, da Renascença DTVM.

Os ADRs brasileiros negocia-
dos em Nova York tombaram 2%
na segunda-feira, tendo registra-
do certa recuperação na terça,
mas sem apagar totalmente as
perdas.

"As tensões agora aliviaram
um pouco, mas é um cenário que
desequilibra todos os mercados
no curto prazo", disse o sócio da
Órama Investimentos, Álvaro
Bandeira.

No mercado cambial brasileiro,
o dólar ficou a margem da crise da
Europa recuou ontem 1,08%, cota-
do a R$ 2,319 na venda, menor va-
lor desde 10 de dezembro. Em ses-
são de poucos negócios, a divisa
acompanhouo movimento de que-
da no mercado exterior, que ga-
nhou força com o número mais fra-
co que o esperado do ADP. Além
disso, a entrada de US$ 200 mi-
lhões intensificou a desvalorização
damoedaamericana.OBancoCen-
tral não fez os leilões de swap, que
serão retomados hoje. Com Reuters

Editora: Eliane Velloso
eliane.velloso@brasileconomico.com.br
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São Paulo

Ucrânia agita mercados

▲

BrendanMcdermid/Reuters

Crise aberta com envio de tropas russas à Crimeia reacendeu volatilidade nas bolsas, com investidores em alerta

TAXA DE JURO

OperadoresdeWallStrettvoltaramaviveratensãodavolatilidadedospregões,quenosúltimosdiasexperimentamralidealtasebaixas

A volta da volatilidade
aos mercados globais
pode representar um
risco maior para os
emergentes. Ontem o
banco central da Russia
teve que injetar US$ 11
bilhões para segurar
a cotação do rublo
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Acreditamos que
a recuperação
(dos indicadores) é,
em grande parte,
pela redução dos custos
com mão de obra.
O crescimento dos
salários é improvável,
por enquanto”
Y.JeanHwang
Estrategista da Mirae

“

O índice Standard & Poor's (SP)
500 deve chegar a 2050 pontos nos
próximos 12 meses. A projeção so-
bre o indicador — que está em seu
maior nível desde a criação, em
1957 — é feita pela corretora corea-
na Mirae, em relatório distribuído
mundialmente. Tal feito ajudará al-
gumas bolsas do mundo a segui-
rem o mesmo caminho ascenden-
te, entre elas as de mercados emer-
gentes e as da periferia europeia.

Os setores que devem puxar o
crescimento daqui para frente são
os de tecnologia e consumo. Reu-
nião de gigantes do mercado nor-
te-americano, o S&P 500 vem ba-
tendo recordes desde janeiro; a
quebra mais recente ocorreu na
terça-feira, quando o índice fe-
chou em 1873 pontos.

“OsEstadosUnidossãoo termô-
metro do mercadodecapitais mun-
dial. E a temperatura medida pelo
S&P500está boa,entreoutrosfato-
res, porque o retorno sobre o capi-
talvoltaaníveis pré-crise. Orelató-
rio destaca que o Reino Unido, a
França e a Alemanha vão servir co-
mo a ponte que levará esses benefí-
cios aos paísesda periferia da Euro-
pa”, explica Pablo Spyer, diretor
da operação brasileira da Mirae.

O retorno sobre o capital
(ROE) é um dos três pilares que
sustentam a projeção feita pelo es-
trategista Y. Jean Hwang, que assi-
na o documento. Em 2007, ainda
no pré-crise, as companhias do ín-
dice apresentaram um ROE de
17,9%. A crise ainda não havia es-
tourado e o S&P 500 estava em al-
ta. No dia 11 de outubro, fechou co-
tado a 1576 pontos. No ambiente
deteriorado, o retorno despencou
para 9% ao fim de 2009, caminho
parecido com o trilhado pelo S&P
500, que terminou o dia 29 de ja-
neiro de 2010 a 1071. Após o ROE
se reaproximar dos níveis pré-cri-
se, os recordes vieram.

O preço do trabalho ajudou na
retomada das margens. “Acredita-
mos que a recuperação é, em gran-
de parte, pela redução dos custos
com mão de obra”, aponta
Hwang. “O processo de supera-
ção das crises financeira mundial
e da dívida na zona do euro desem-
penhou um papel fundamental na
redução dos custos trabalhistas”,
contextualizou o autor. Hwang vê
uma grande probabilidade de as
companhias norte-americanas

continuarem gerando altas mar-
gens por mais tempo. “Espera-
mos também que isso gere um ci-
clo virtuoso, levando a um aumen-
to do ROE que, por sua vez, vai de-
sencadear uma recuperação com
crescimento sustentável”.

Os outros dois fatores destaca-
dos por Hwang para prever o S&P
500 em 2050 pontos têm a ver com
o Federal Reserve (Fed, o banco
central norte-americano). Em dis-
curso ao Congresso, a nova presi-
dente Janet Yellen forneceu um da-
do que foi pescado pelo analista.
“Devido a várias questões do mer-
cado detrabalhoapontadas porYel-
len, acreditamos que o crescimen-
tosignificativo dossalários éimpro-
vável por enquanto”. Isso mante-
ria as margens altas, sustentando
mais subidas no S&P 500. Para ele,
odesmontedo programadeexpan-
são monetária prosseguirá no mes-
mo ritmo. “Ela é mais amigável ao
mercado do que o esperado”.

A normalização na taxa de ju-
ros dos Estados Unidos - atual-
mente em torno de 0% - deve tra-
zer efeitos positivos ao mercado
de ações. “Em geral, taxa de juro e
o valor das companhias têm pro-
porção inversa. A exceção é quan-
do ela sobe a partir de níveis relati-
vamente baixos. Olhando para a
correlação entre indicadores e o
rendimento dos títulos de 10 anos
do Tesouro norte-americano des-
de 1985 vimos que ela é positiva
quando o juro está abaixo de 5%”,
explica Hwang.

O Flexcoin, um banco de bi-
tcoins baseado no Canadá, dis-
se que está encerrando as ativi-
dades após perder um total de
bitcoins equivalentes a cerca
de US$ 600 mil devido a um
ataque de hackers, possível
por falhas no código de seu soft-
ware. O banco disse em uma
mensagem em seu website que
todas as 896 bitcoins guarda-
das on-line foram roubadas no
domingo. O seu colapso veio
depois que o Mt. Gox, que já foi
a maior corretora de bitcoins
do mundo, entrou com pedido
de concordata no Japão e disse
que pode ter perdido cerca de
850 mil bitcoins devido a ata-
ques eletrônicos.

“Como o Flexcoin não pos-
sui os recursos, ativos ou ou-
tro meio para se recuperar des-
ta perda, estamos fechando
nossas portas imediatamen-
te”, informou.

O Flexcoin posteriormente
publicou uma atualização em
seu site, dizendo que o ataque
explorou uma falha em seu có-
digo que rege as transferên-
cias entre usuários, inundan-
do o sistema com pedidos si-
multâneos para mover bi-
tcoins entre contas.

“O Flexcoin tentou de tudo
para manter nossos servidores
os mais seguros possível, in-
cluindo testes regulares”, disse
o banco, acrescentando que ha-
via se defendido contra milha-
res de ataques nos últimos
anos. “Mas, no final, simples-
mente não foi suficiente”.

Depois do colapso do Mt.
Gox na semana passada, o Ja-
pão vai estabelecer regras so-
bre como lidar com bitcoins, o
primeiro sinal de que o gover-
no está tomando medidas para
regulamentar a moeda virtual.
O gabinete vai decidir na sexta-
feira como tratar bitcoins. Reu-

ters e Bloomberg
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Marcelo Loureiro
marcelo.loureiro@brasileconomico.com.br
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PatriciaStavis

S&P 500 ainda não está
no teto, acredita Mirae

Outro banco
de bitcoins
sofre ataque
de hackers

O canadense Flexcoin
fecha as portas depois
de perder US$ 600 mil
em bitcoins de clientes

Japão vai estabelecer
regras sobre como
lidar com bitcoins.
O gabinete vai decidir
na sexta-feira,
depois do colapso
da Mt. Gox

Spyer:osEstadosUnidosservemcomootermômetrodomercado

Pela projeção, o índice — que bate recordes desde o início do ano — chegará a 2050 pontos
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Alemanha defende taxar derivativos
OministrodasFinançasalemão,WolfgangSchaeuble,disseontemque

nãodesistiude incluirosderivativosemumapropostadeimpostosobre

transaçõesfinanceirasnaEuropa.AAlemanhaeoutrosdezpaísesda

UniãoEuropeiaestãotentandoadotarataxação,quedevealcançar

derivativos,bemcomoaçõesetítulos.“Estamosdeterminadosafazer

todoopossívelparadarumprimeiropassoembreve”,afirmou.Bloomberg

KrisztianBocsi/Bloomberg

A tensão política e militar na
Ucrânia está ameaçando US$ 8 bi-
lhões de empréstimos internacio-
nais solicitados por empresas rus-
sas. A VimpelCom Ltd., do bilio-
nário Mikhail Fridman, está en-
tre os cerca de 10 mutuários que
estão negociando empréstimos
com bancos dos EUA, da Europa
e do Japão. A moeda, os títulos e
as ações da Rússia subiram após
a queda ocorrida quando as tro-
pas tomaram o controle da região
do Mar Negro da Crimeia. Os cus-
tos de cobertura da dívida do
país contra perdas estão caindo
depois de registrar o maior au-
mento desde junho.

“Enquanto a situação não se
estabilizar menos bancos interna-
cionais estarão dispostos a fe-
char empréstimos na Rússia”,
disse Dmitry Dudkin, diretor de
pesquisa sobre renda fixa em
Moscou da UralSib Capital. “Só
espero que o mercado para em-
préstimos estrangeiros não se-
que completamente”.

As empresas russas se interes-
saram por aumentar a quantida-

de de empréstimos depois que al-
guns dos bancos mais importan-
tes do mundo, como o ING Groep
NV, reduziram o custo da dívida.
Os banqueiros podem reavaliar
os potenciais negócios, pois os
EUA e líderes globais condena-
ram a incursão militar da Rússia
na Ucrânia e há ameaças de san-
ções econômicas e diplomáticas.

A margem média dos emprés-
timos em dólar das empresas rus-
sas caiu para cerca de 2% acima
das taxas de referência em 2013,

em comparação com 3% em
2012. Isso levou as empresas rus-
sas a assinar US$ 52 bilhões em
empréstimos em dólares no ano
passado, em comparação com
US$ 38 bilhões no ano anterior.

“Estamos mais em um modo
de ‘desativar risco’ e todos estão
esperando os resultados provisó-
rios dos eventos da Ucrânia e
quais tipos de sanções recairão
sobre a Rússia”, disse Alexey Bul-
gakov, analista de renda fixa do
Sberbank CIB, o maior credor da
Rússia. “Enquanto isso não se tor-
nar mais claro será difícil definir
o preço do risco para qualquer
instrumento de dívida”.

Os eventos da Ucrânia preju-
dicarão os fluxos de capital para
a Rússia e as perspectivas de
crescimento do país, disseram
os analistas do Barclays, como
Christian Keller de Londres, em
um relatório.

“Quando a situação já não pa-
recer tão assustadora os melho-
res nomes russos abrirão o merca-
do com novos negócios”, disse
Dudkin da UralSib. Bloomberg

Empresas russas
podem não obter
empréstimos

AndreyRudakov/Bloomberg

INVESTCO S.A.
CNPJ/MF nº 00.644.907/0001-93 - NIRE nº 17.300.000.914 - Companhia Aberta

(“Companhia”)
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de setembro de 2013

1. Data, Hora e Local. 30 de setembro de 2013, às 16:00 horas, na filial da Companhia, Rua Gomes de
Carvalho, 1996, 10º andar, Bairro Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença.
A Reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença da Presidente do Conselho de
Administração Sra. Ana Maria Machado Fernandes, e dos Conselheiros Sr. Luiz Otavio de Assis Henriques
e Sr. Rubem Fonseca Filho, todos por teleconferência. 3. Mesa. Presidente: Sra. Ana Maria Machado
Fernandes; Secretária: Dra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. 4. Ordem do Dia. A Sra. Presidente
esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a substituição de membro da Diretoria
da Companhia. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade,
a substituição do Diretor Vice-Presidente Sr. Francisco Toledo Watson, brasileiro, divorciado, administrador,
portador da cédula de identidade nº 800.698 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 358.421.561-72, pelo Sr.
JOÃO MARCOS ASSIS DA SILVA, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade nº 1.129.255
- SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 492.771.971-53, residente e domiciliado no Distrito Federal, Quadra 11
C, Módulo B, Casa 09, Condomínio Morada da Serra, Sobradinho, cujo mandato se encerrará na Assembleia
Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2013. O Diretor Vice-Presidente ora eleito,
neste ato e/ou por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando sob as penas da
Lei não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis. Encerramento. Nada
mais havendo a se tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme,
foi assinada pelos Conselheiros presentes. Presidente da Mesa: Ana Maria Machado Fernandes. Secretária
da Mesa: Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. Conselheiros: Ana Maria Machado Fernandes; Luiz Otavio
Assis Henriques e Rubem Fonseca Filho. Declaro que presente ata confere com o original lavrado no Livro
nº 04 de Registro das Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, à folha nº 005. Ana
Maria Machado Fernandes. Presidente da Mesa. Andréa Mazzado Carlos De Vincenti. Secretária da
Mesa. Registrada na JUCETINS sob o nº 17573500 em sessão de 04/02/2014 e protocolo nº 14/003038-7 de
29/01/2014. Secretário-Geral: Erlan Souza Milhomem.

Bancos norte-americanos suspendem análise de pedidos de

crédito com possibilidade de decretação de sanções à Russia

TRANSAÇÕES FINANCEIRAS

FinanciamentoaempresascomoVimpelCompodemsercomprometidosporcrisenaUcrânia

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas da Terminais Portuários da Ponta do Félix S.A. que
�� ������	
�� � ��� �� ���� � �
��� ��� �� ��� 	� ��������� ����	
� �� �������� �	��
em 31/12/2013, encontram-se à disposição de V.Sas. na sede da Companhia, situada na
Rua Engenheiro Luiz Augusto de Leão Fonseca, nº 1.520, na cidade de Antonina, estado
do Paraná. Antonina (PR), 25 de fevereiro de 2014. Sidney Zeni Scarante - Diretor de
Relações com Investidores.

TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S.A.
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11

NIRE nº 41300014230

CENTRAIS ELÉTRICAS
MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT

Companhia Aberta
CNPJ nº 03.467.321/0001-99 - NIRE nº 51.300.001.179

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se
realizará no dia 17 de março de 2014, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de
Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, CEP 78010-900, a qual
está sob intervenção da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, nos termos das Resoluções
Autorizativas nº. 3.647, de 31.08.2012 e nº. 4.282 de 20.08.2013 (“Intervenção”), para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:
Exame, discussão e aprovação das Contas dos Administradores, do Relatório da Administração e das
Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013.
Durante a Assembleia Geral Ordinária, a Administração da Companhia dará conhecimento aos
Senhores Acionistas sobre a proposta de gastos com a remuneração dos Administradores e do
Conselho Fiscal para o exercício de 2014.
Os documentos pertinentes à ordem do dia estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede social
da Companhia e no seu endereço eletrônico www.cemat.com.br/investidores, bem como nas páginas
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros S.A. (www.bmfbovespa.com.br).
Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além
do documento de comprovação de sua identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem
a representação legal, conforme o caso, o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do
outorgante. A representação por procuração deverá obedecer às determinações do parágrafo primeiro
do art. 126 da Lei 6.404/76.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2014.
JACONIAS DE AGUIAR - Interventor

Resolução ANEEL n° 3.647/2012

INVESTCO S.A.
CNPJ/MF nº 00.644.907/0001-93 - NIRE nº 17.300.000.914 - Companhia Aberta

(“Companhia”)
Extrato da Ata da Reunião da Diretoria

Data: 14.10.2013. Horário: 15:00 horas. Local: Filial da Companhia, Rua Gomes de Carvalho, 1996 - 10º
andar, Sala 2, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Presentes:
Sr(a)s.: Luiz Otavio Assis Henriques - Diretor Presidente e de Relação com Investidores, Plácido Gonçalves
Meirelles Junior - Diretor de Relações Institucionais e de Comunicação, Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti
- Diretora Jurídica, José Cherem Pinto - Diretor Vice-Presidente de Controle, João Marcos Assis da Silva - Di-
retor Vice-Presidente, Stella Maris Moreira Fuão - Diretora Administrativa e Financeira. Ausente Justificada-
mente: Sr. Paulo Eduardo de Almeida Godoy - Diretor Vice-Presidente. Mesa: Sr: Luiz Otavio Assis Henriques
e Sonia Aparecida Santos Tolava, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respec-
tivamente. Deliberação: Dentre outros assuntos de interesse social, a Diretoria aprovou, por unanimidade, a
alteração de endereço da Filial da Companhia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.644.907/0002-74, de: Quadra
501, Sul, Conjunto 01, Lote 06, 9º andar, Edifício Amazônia Center, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP:
77016-002, para: Quadra 103 Sul (ACSO I), Av. LO 01, Conjunto 04, Lote 47, 5º andar, Edifício Oral Previ,
Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77015-028. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foi encerrada a reunião, da qual,
lavrou-se a presente ata, em forma de sumário. Presidente da Mesa: Sr. Luiz Otavio Assis Henriques. Secre-
tária da Mesa: Sonia Aparecida Santos Tolava. Diretores: Sr(a)s. Luiz Otavio Assis Henriques, José Cherem
Pinto, Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti, Stella Maris Moreira Fuão, João Marcos Assis da Silva e Plácido
Gonçalves Meirelles Junior. Declaro que presente ata confere com o original lavrado no Livro nº 07 de Regis-
tro das Atas de Reuniões de Diretoria da Companhia, às folhas nºs 15 a 17. Luiz Otavio Assis Henriques.
Presidente da Mesa. Sonia Aparecida Santos Tolava. Secretária da Mesa. Registrada na JUCETINS sob o
nº 17573501 em sessão de 04/02/2014 e protocolo nº 14/003039-5 de 29/01/2014. Secretário-Geral: Erlan
Souza Milhomem.

Os eventos da
Ucrânia prejudicarão
os fluxos de capital
para a Rússia e as
perspectivas de
crescimento do país,
disseram os analistas
do Barclays, como
Christian Keller
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N
o pregão pós-Carnaval mais curto, o dólar derreteu ontem.

A moeda desvalorizou-se 1,08%, para R$ 2,3197, menor

preço desde 10 de dezembro. O giro inexpressivo, de US$

450 milhões, pode ter contribuído para a derrocada. A baixa pode

ter sido desproporcional ao fato gerador: o sentimento geral de que

os juros americanos longos podem persistir em declínio face aos

indicadores decepcionantes da economia americana. Os grandes

investidores globais não teriam outra opção a não ser correr os

riscos inerentes aos ativos de países emergentes.

A taxa do título de 10 anos do Te-
souro americano caiu ontem abai-
xo de 2,70%. A pressão baixista
foi exercida por dois dados. Pes-
quisa da Automatic Data Proces-
sing (ADP), empresa que processa
folha de pagamentos do setor pri-
vado americano, constatou a cria-
ção de 139 mil postos de trabalho
no mês passado, quando a proje-
ção de analistas era de geração de
160 mil empregos. Outro detalhe
ruim: os dados relativos a janeiro
foram revisados de alta anterior
de 175 mil postos para 127 mil. A
pesquisa ADP é considerada um
proxy confiável do relatório de em-
prego do governo americano, o
“nonfarm payroll”, que será divul-
gado amanhã. O outro indicador
frustrante foi relativo ao setor de
serviços. O índice apurado pelo
Instituto de Gestão de Forneci-
mento (ISM, na sigla em inglês)
caiu de 54 em janeiro para 51,6 em
fevereiro, pior desempenho desde
fevereiro de 2010. O mercado pre-
via baixa, mas para 53,5.

A crise geopolítica entre Rús-
sia e Ucrânia provocou algum frê-
mito nos mercados globais ape-
nas na segunda-feira. A moeda
brasileira, fora de negociação, na-
da sentiu. Já na terça, com o re-
cuo russo, os investidores recupe-
raram o apetite pelo risco. E on-
tem o tema foi riscado do mapa
das preocupações.

A falta de consenso entre os
analistas sobre o próximo passo
da política monetária do Banco
Central ficou patente ontem com
a divulgação da pesquisa semanal
Focus feita por ele junto a cem ins-
tituições. A projeção para a Selic
no fim do ano recuou de 11,25%
para 11,13%. Trata-se da mediana
das estimativas, a que exclui as
apostas mais extremas. Esses
11,13% significam que uma parte
do mercado espera uma alta final
da Selic de 0,25 ponto na próxima
reunião do Copom, em 2 de abril.
Outra vê a possibilidade de dois
avanços consecutivos de 0,25 pon-
to. A hipótese de o Copom ter en-
cerrado o ciclo de alta com a deci-
são tomada na semana passada,
de elevação do juro básico de
10,5% para 10,75%, pode ter sido
desprezada por ser minoritária.

Esse prognóstico de 11,13% pa-
ra a Selic de encerramento do ano

deve ser logo substituído. Uma
das alas em litígio no mercado de-
verá ser fortalecida a partir da lei-
tura, hoje, da ata da reunião de fe-
vereiro do Copom. Espera-se que
o documento traga indícios mais
consistentes sobre as tendências
do comitê em favor ou da Selic de
11% ou da de 11,25%. As duas va-
riáveis essenciais à definição da ta-
xa de encerramento do ciclo apon-
tam para direções antagônicas.

O ritmo da atividade econômi-
ca sustentaria a opinião de que o
Copom poderia, por segurança,
prosseguir no aperto monetário
no novo passo de 0,25 ponto, defi-
nido na semana passada, por pelo
menos mais duas reuniões. A ma-
nutenção visaria atenuar o risco
de o IPCA acumulado em 12 meses
vir a estourar o teto de 6,5% da
banda inflacionária um pouco an-
tes das eleições de outubro. O
avanço do PIB permitiria essa pro-
vidência acauteladora.

Conforme já amplamente es-
perado, o boletim Focus reviu pa-
ra cima a estimativa de cresci-
mento da economia este ano, no
rastro da expansão acima do pre-
visto (de 0,7%, ante 0,3% das
previsões) do PIB no quarto tri-
mestre de 2013. Mas a revisão foi
muito tímida, de 1,67% para
1,70%. Embora o Focus não gos-
te de promover, de uma semana
para outra, mudanças muito exa-
cerbadas em suas projeções, a no-
va estimativa de alta do PIB pode
estar ainda excessivamente co-
medida. O mercado pelo menos
segregou as apostas mais catas-
trofistas, as que localizavam a al-
ta do PIB em 2014 entre 1% e
1,5% e as que viam a instalação
de um processo recessivo, mais
precisamente, de uma estagfla-
ção, já que as apostas para o IP-
CA não cedem da faixa de 6%.
Tais visões já entraram para o fol-
clore das excentricidades ciclotí-
micas do mercado.

O Departamento de Pesquisa
do Bradesco, por exemplo, à luz
dos indicadores mais recentes,
considera “factível” sua proje-
ção de um crescimento da econo-
mia de 2,1% este ano. Há, no seu
entender, vários elementos im-
pulsionando a economia: a reto-
mada da demanda externa; o im-
pacto do câmbio depreciado so-

bre as importações (que deverão
recuar) e as exportações (que de-
verão melhorar); as boas condi-
ções do mercado de trabalho; a
retomada da produção de petró-
leo; e os programas de conces-
sões de infraestrutura. Mas o
avanço do PIB será este ano me-
nor que os 2,3% do ano passado
por conta dos efeitos defasados
da elevação da taxa de juros, a
desaceleração das economias da
Argentina e da China, o desem-
penho mais moderado do PIB
agrícola e a depreciação do real,
encarecendo a importação de
bens de capital.

No sentido oposto, o de mode-
rar o aperto monetário, figura o
viés de baixa da taxa de câmbio.
Preocupação central do Copom,
o dólar entrou num canal de bai-
xa do qual não se retirou prima-
riamente nem quando houve, na
passagem de janeiro para feverei-
ro, a poderosa e passageira aver-
são global a risco. Do pico do ano
– os R$ 2,4371 do dia 3 de feverei-
ro – até ontem, a moeda já desva-
lorizou-se 4,82%.

Em sua volta do Carnaval, tra-
vado pela expectativa que cerca a
ata do Copom, o pregão de juros fu-
turos da BM&F mal se mexeu on-
tem. Em seus vários vencimentos,
as taxas tenderam à estabilidade.
O contrato para a virada do ano ce-
deu de 11,07% para 11,06%.

FRAQUEZA DOS EUA AFUNDA DÓLAR

A baixa pode ter sido
desproporcional ao fato
gerador: o sentimento
geral de que os juros
americanos longos
podem persistir em
declínio face aos
indicadores da
economia americana

O MERCADO COMO ELE É...

EditoriadeArte

LUIZSÉRGIOGUIMARÃES
luiz.sergio@brasileconomico.com.br
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Venezuela reverencia Hugo Chávez
Um desfile e uma cerimônia no quartel onde jaz o cadáver de Hugo
Chávez com a presença de quatro presidentes aliados marcaram

ontem as celebrações do aniversário da morte do líder em uma

Venezuela abalada por um mês ininterrupto de violentos protestos.

O cubano Raúl Castro, o boliviano Evo Morales, o nicaraguense Daniel

Ortega e o surinamês Desi Bouterse participaram da cerimônia. AFP

O crescimento e o ritmo de
contratações no setor de
serviços dos Estados Unidos
desaceleraram em fevereiro,
embora os executivos tenham
dito que o clima ruim foi,
em parte, o responsável por
interrupções na atividade
econômica, mostra a pesquisa
Índice de Gerentes de Compras
(PMI, na sigla em inglês).

O PMI final do setor caiu para
53,3 em fevereiro, frente a 56,7
em janeiro. Uma leitura acima de
50 mostra expansão econômica,
e o resultado foi melhor do que
a preliminar de 52,7 divulgada
na semana passada.

Os empregadores do setor de
serviços, que respondepor cerca
detrês quartos do mercado de
trabalho dos EUA, continuaram
acontratar funcionários,mas na
taxa mais lenta desdemarço de
2013. O índicefinal deemprego
ficouem 51,9 em fevereiro, em
comparação a 54,1 emjaneiro.

Outro levantamento, daADP,
indica que os empregadores
do setor privado abriram
139 mil vagasde trabalho dos
EUA em fevereiro, abaixo das
expectativas deeconomistas
consultados pela Reuters que
esperavam abertura de 160mil
vagas.Os dados de janeiro
foram revisados parabaixo
mostrando 127 mil contratações,
ante 175 mil divulgadas
anteriormente. Reuters

Eurozona mantém
ritmo de expansão
O crescimento do setor de serviços
na zona do euro acelerou mais que
o previsto em fevereiro, o que res-
salta a força de uma recuperação
que alivia a pressão para que o Ban-
co Central Europeu (BCE) aplique
mais estímulos à economia da re-
gião na reunião de hoje de seus es-
trategistas. Um índice europeu do
setor de serviços atingiu a maior al-
ta em 32 meses, de 52,6, exceden-
doaleituraprovisóriade51,7, infor-
mouaMarkit Economics.Outrore-
latório mostrou que as exportações
cresceram 1,2% no quarto trimes-
tre, ajudando o PIB a subir 0,3%.

A melhoria no índice de servi-
ços da zona do euro foi liderada pe-
la Alemanha. Na maior economia
da Europa, o indicador saltou para
55,9 em fevereiro, a maior alta em
32 meses, contra 53,1 em janeiro.
Esse resultado excedeu a estimati-
va provisória de 55,4. O indicador
francês caiu menos que o estima-
do inicialmente.

O relatório de PIB da Eurostat,
emLuxemburgo,mostrouqueasim-
portaçõescresceram0,4%noquar-
to trimestre e o consumo das famí-
lias cresceu 0,1%.O comércio líqui-
do somou 0,4 ponto porcentual ao
PIB. O crescimento do PIB de 0,3%
noquartotrimestreigualouaestima-
tivainicialpublicada em fevereiro.

A zona do euro registrará cres-
cimento anual em 2014 pela pri-
meira vez em três anos, segundo
previsões do Fundo Monetário In-
ternacional e do BCE, embora a
pressão exercida pelo alto índice
de desemprego e pelos preços fra-
cos ainda represente um risco.

O Banco Central Europeu anun-
ciará sua decisão de política hoje,
juntamente com novas projeções
preparadas pela equipe. O banco
atualmente prevê crescimento de
1,1% para este ano na região.

“A melhoria da atividade do se-
tor de serviços pode reduzir um
pouco a pressão por mais ações es-
timulantes do BCE”, disse Ho-
ward Archer, economista da IHS
Global Insight em Londres. “Mas
ainda há muita incerteza para di-
zer se eles vão agir”.

Na Eurozona, a Eslovênia regis-
trou o maior crescimento no quar-
to trimestre, com um PIB em alta
de 1,2%. As contrações mais im-
portantes foram registradas por

Chipre (-1%), Finlândia (-0,3%)
e Estônia (-0,1%).

A Alemanha, principal econo-
mia da União Europeia, foi o mo-
tor do crescimento ao registrar
uma expansão de 0,4% ao fim de
2013, enquanto a França cresceu
0,3% e a Espanha 0,2%.

A Itália registrou crescimento
de 0,1%, a primeira expansão do
PIB após oito trimestres consecuti-
vos de contração ou estagnação.

A alta das exportações e uma
gradual melhora dos investimen-
tos foram responsáveis pelo cresci-

mento mais forte do que o espera-
do. A expansão no quarto trimes-
tre se deu graças a um aumento de
1,2% nas exportações e de 1,1%
nos investimentos no período. Em
volume, o PIB do bloco de moeda
única somou 9,5 trilhões de euros.

Na comparação com o mesmo
período do ano anterior, a econo-
mia da zona do euro cresceu 0,5%
no quarto trimestre, voltando a re-
gistrar crescimento anual pela pri-
meira vez em dois anos.

Outro indicador divulgado on-
tem mostra que as vendas no vare-

jo da Eurozona mostraram uma re-
cuperação muito mais forte do
que o esperado em janeiro, de
acordo com a agência de estatísti-
cas da União Europeia, a Eurostat.
O volume de vendas saltou 1,6%
no mês após queda revisada em de-
zembro de 1,3%. Analistas consul-
tados pela Reuters esperavam au-
mento de 0,8% no mês.

Apesar de uma gradual retoma-
da do crescimento, a demanda
das famílias na zona do euro per-
manece fraca uma vez que o bloco
sofre com desemprego. Agências

JorgeSilva/Reuters

MUNDO

Editor: Gabriel de Sales
gsales@brasileconomico.com.br

Novos indicadores confirmam crescimento de 0,3% do PIB no quarto trimestre de 2013 e

mostram desempenho acima do previsto do setor de serviços e do varejo no início deste ano

▲

Nos EUA, setor
de serviços tem
desaceleração

AlessiaPierdomenico/Bloomberg

Movimentoemlojadagrifedealto luxoGucci,emRoma:varejomantémrecuperaçãonazonadoeuro

Na zona do euro,
a Eslovênia registrou
o maior crescimento
no quarto trimestre,
com um PIB em alta
de 1,2%. As contrações
mais importantes
foram de Chipre (-1%),
Finlândia (-0,3%)
e Estônia (-0,1%)

UM ANO SEM O LÍDER
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O governo ucraniano, que
mantém negociações urgentes
com o Fundo Monetário
Internacional (FMI) para evitar
a falência do país, anunciou a
venda da maioria dos seus 1.500
veículos oficiais. “Passaremos a
ter um veículo por ministério”,
declarou o ministro das
Finanças Olexandre Shlapak,
citado pela Interfax Ucrania.
“Todos os demais veículos
serão vendidos e os postos de
motoristas serão infelizmente
extintos “, acrescentou .
O ministro indicou que espera
arrecadar em torno de 40
milhões de hryvnias ( 3 milhões
de euros) com a venda.

A atitude é simbólica porque
o ministro estima em US$ 10
bilhões o montante necessário
antes do final do ano para pagar
a dívida de curto prazo do país.

De acordo com dados do
Tesouro ucraniano, divulgados
ontem pela Interfax , as
receitas orçamentárias caíram
4,2% nos dois primeiros meses
em comparação com o mesmo
período do ano passado.
Enquanto isso, as despesas
diminuíram 2,5%.

Uma missão do FMI chegou
a Kiev na terça-feira para
avaliar um pacote de socorro
financeiro ao país. AFP

UE promete ajuda
de € 11 bi à Ucrânia
A União Europeia está pronta para
fornecer 11 bilhões de euros em
ajuda financeira à Ucrânia nos pró-
ximos dois anos através de uma sé-
rie de empréstimos e concessões,
informou, ontem José Manuel Bar-
roso, presidente da Comissão Eu-
ropeia (CE), órgão executivo da
União Europeia (UE). Os recursos
serão entregues em coordenação
com o Banco Europeu para Re-
construção e Desenvolvimento e
com o Banco Europeu de Investi-
mento, e depende em parte de a
Ucrânia assinar um acordo com o
Fundo Monetário Internacional.

A UE também planeja apresen-
tar os benefícios comerciais que a
Ucrânia teria recebido se tivesse
assinado um acordo de associação
com o bloco de 28 países no ano
passado, e trabalhará no forneci-
mento de energia para os ucrania-
nos através de "fluxos reversos" de
gás a partir da UE.

Ontem, o chefe da diplomacia
russa, Serguei Lavrov, anunciou
ter alcançado, na capital france-
sa, um acordo para prosseguir
nos próximos dias com as discus-
sões sobre a Ucrânia entre Mos-
cou, Paris, Washington, Berlim,
Londres e a UE.

Lavrov se reuniu no gabinete
do chefe da diplomacia francesa,

Laurent Fabius, com o secretário
de Estado americano John Kerry,
e os ministros das Relações Exte-
riores alemão, Frank-Walter
Steinmeier, e britânico William
Hague, além da chefe da chance-
ler europeia Catherine Ashton.

Enquanto avançavam os en-
tendimentos diplomáticos, a
Otan decidiu reforçar as coopera-
ção com a Ucrânia e estudar uma
redução da que mantém com a
Rússia, assim como suspender
uma operação conjunta Otan-
Rússia, indicou seu secretário-
geral, Anders Fogh Rasmussen.
“Estas medidas enviam uma cla-
ra mensagem à Rússia”, que de-
ve ajudar na desescalada do con-
flito na Ucrânia, afirmou Rasmus-
sen ao término de uma reunião
Otan-Rússia em Bruxelas. A
Aliança não manterá por ora reu-
niões, civis ou militares, com a
parte russa, explicou.

A primeira missão conjunta
Otan-Rússia também foi suspensa.
Esta consistia na participação da
marinha de guerra russa na escolta
do navio americano “US Cape
Ray”, onde se neutralizará parte do
arsenal de armas químicas sírias.

Ao mesmo tempo, a Otan deci-
diu reforçar a cooperação com a
Ucrânia para apoiar as reformas
democráticas nesse país, enfati-
zou Rasmussen. “Espero que a di-
plomacia encontre um caminho
para uma solução estável a longo
prazo na Crimeia”, acrescentou.

Em Donetsk, no leste da Ucrâ-
nia, doze pessoas ficaram feridas
quando manifestantes pró-rus-
sos voltaram a tomar o controle
do governo regional, que haviam
perdido pela manhã de ontem pa-
ra forças oficiais. Alguns dos feri-
dos tinham o rosto ensanguenta-
do depois de terem rompido a
barreira policial. Agências 

MUNDO

Quantia, anunciada por José Manuel Barroso, da CE, é muito inferior ao pedido inicial de

US$ 35 bilhões e está condicionada a um acordo prévio do governo ucraniano com o FMI

▲

Sem dinheiro,
governo vende
veículos oficiais

Reuters

Ao mesmo tempo
em que praticamente
cancelou toda
cooperação com a
Rússia, a Otan decidiu
reforçar os laços com
a Ucrânia para apoiar
as reformas propostas
pelo novo governo

EmDonetsk, leste
ucraniano,militantes

pró-Rússiaretomarama
sededogovernoregional
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Revista semanal
sobre Francisco

Mulher vai presidir
um banco saudita

‘Mais ou menos’
feliz aos 116 anos

Anúncio de eleição gera conflito na Índia

CURTAS

A editora italiana Mondadori,
que inclui entre suas publicações
a revista de celebridades “Chi”,
lançou ontem uma revista
exclusivamente dedicada ao
papa Francisco. Com o nome
de “Il mio papa” (“Meu papa”),
a revista, com tiragem de
500 mil exemplares, publicará
semanalmente as declarações
e atividades de Francisco.
A publicação, propriedade do
ex-primeiro-ministro Silvio
Berlusconi, tem 60 páginas.

Uma saudita, Sarah Al Suhaimi,
foi designada presidente
do NCB Capital, um banco de
investimentos que administra
bens no valor de US$ 12 bilhões,
um fato inédito neste reino
ultraconservador, que, além disso,
de confiou a chefia de redação
de um jornal a uma jornalista.
Suhaimi fez carreira nas finanças
e ocupou inúmeras funções.
Em fevereiro, outra mulher,
Sumayya Jabarti, se converteu
na primeira saudita a virar chefe
de redação do Saudi Gazette.

Confrontos de rua marcaram, ontem, o anúncio de eleições gerais

na Índia em 7 de abril, numa corrida que coloca o nacionalista hindu

Narendra Modi contra o impopular partido governista da família

Nehru-Gandhi. Em Délhi, membros do Partido Bharatiya Janata

(BJP), de Modi, entraram em conflito com membros de um partido

jovem anti-corrupção. Várias pessoas ficaram feridas. Reuters

Misao Okawa, uma japonesa
considerada a pessoa mais velha
do mundo, fez 116 anos ontem e
comemorou saboreando um bolo
decorado com morangos e velas.
Ela atribui sua longevidade a uma
dieta saudável e muito descanso.
Em uma pequena festa na casa de
repouso onde vive, na cidade de
Osaka, Okawa sentou-se próxima
ao bolo, decorado com “116”
em velas. Questionada se estava
feliz por viver tanto tempo, ela
respondeu: “Mais ou menos.”

Reuters

A China renovou para 2014 seu ob-
jetivo de crescimento de 7,5% e
pretende declarar guerra à polui-
ção, indicou, ontem, o primeiro-
ministro Li Keqiang, em discurso
na abertura da sessão anual do Par-
lamento chinês.

A segunda economia mundial
registrou em 2013 crescimento de
7,7%, repetindo o resultado de
2012, o mais fraco em 13 anos.
Após uma clara desaceleração eco-
nômica no primeiro semestre de
2013, em julho Pequim adotou me-
didas de reativação, sobretudo fis-
cais, que permitiram uma recupe-
ração momentânea da atividade.

Mas, ao mesmo tempo, o execu-
tivo se inquieta pelo custo ambien-
tal do crescimento, tal como ad-
vertiu Li. Depois de três décadas
de industrialização e de urbaniza-
ção, o país — que segue obtendo
do carvão 70% de sua energia -
continua com frequência se sufo-
cando sob uma espessa camada
de poluição atmosférica.

“É uma advertência da nature-
za frente a um modelo de desen-
volvimento cego e ineficaz. Deve-
mos declarar guerra à poluição,
como já a declaramos contra a po-
breza”, afirmou o premiê.

Neste ano, serão suprimidas 50
mil caldeiras de carvão , as cen-
trais térmicas serão moderniza-
das e seis milhões de veículos anti-
gos (...) serão destruídos, anun-
ciou Li, afirmando que será fixado
um teto para restringir o consumo
de energia do país.

De forma geral, o primeiro-mi-
nistro reafirmou seu compromisso
em realizar reformas estruturais
para reequilibrar o modelo econô-
mico do país. O objetivo é torná-lo
menos dependente das exporta-
ções e investimentos em infraes-
truturas, encorajando o consumo
interno,emboraàscustas demode-
rar o ritmo de crescimento.

Para alcançar 7,5% de cresci-
mento e criar os 10 milhões de em-
pregos suplementares (contra 9
milhões em 2013), a China terá
que aprofundar o endividamento,
adverte Yao Wei, analista da Socié-
té Générale.

Ontem, LiKeqiang voltou apro-
meter que os bancos vão dispor de
uma margem de manobra para fi-
xar suas próprias taxas de juros, até
agora estreitamente supervisiona-
das pelo poder. Também indicou
que o iuan permanecerá estável,
com uma taxa de juros adequada e
equilibrada. Julien Girault, AFP
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50mil
Totaldecaldeirasdecarvãoqueserão
suprimidasnodecorrerde2014na
Chinajuntamentecomamodernização
dascentraistérmicaseaeliminação
deseismilhõesdeveículosantigos.

70%
Participaçãodocarvãonamatriz
energéticachinesa,oqueagrava
aemissãodegasesdoefeitoestufa.
Ametaoficialéreduziradependência
energéticadefontepoluidora.

China quer crescer
e reduzir poluição

Dependentesdocarvão,cidadeschinesasvivemenvoltaspela fumaçadasfábricas

PROTESTO ANTI-CORRUPÇÃO

País tentará conciliar expansão com menor emissão de gases do efeito estufa
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N
o final do ano passado, fui con-
vidado para contar minha traje-
tória pessoal a jovens empreen-
dedores em São Paulo, interes-
sados em entender como sur-
giu a ideia de criar o São Paulo

Fashion Week. Diante daquelas mil pes-
soas, foi curioso lembrar quando eu me
perguntava por que o Brasil não tinha
uma semana de moda e as pessoas do
mercado me diziam: ‘não existe moda
no Brasil’. Precisar convencer jornalis-
tas, patrocinadores, investidores, desig-
ners que moda é relevante no Brasil soa-
va como uma fábula para aquela plateia.

Dois meses depois, a consultoria Eu-
romonitor confirmou que o faturamen-
to da indústria brasileira de moda - R$
140 bilhões, em 2013 - quadruplicou
nos últimos 10 anos, saindo da 14ª para a
8ª posição mundial. De acordo com le-
vantamentos recentes do SEBRAE, em-
preendedores individuais, micro e pe-
quenos empresários já representam
98% do setor. São mais de 271 mil peque-
nos negócios com faturamento anual en-
tre R$ 60 mil e R$ 3,6 milhões. Eu não
preciso mais dizer a eles que existe mo-
da no Brasil. Eles são a prova disso.

Então, o que eu teria a dizer sobre a
moda brasileira? Não sou estilista, dono
de marca, investidor. Mas fiz da moda a
minha causa. Há mais de 20 anos, eu me
dedico a conectar os gargalos do merca-
do por meio do SPFW. Olhando para mi-
nhas próprias descobertas nesse proces-
so e o momento que o nosso país vive ho-
je, arrisco dizer que — para além de rei-
vindicações por políticas públicas — te-
nho observado que nos falta orgulho.

Ter orgulho é ter a habilidade de reco-
nhecer conquistas, saber das dificulda-
des e identificar evolução, superação,
que situações ou coisas já nos colocam
‘um nível acima’. Não preciso aprovar o
complexo cenário atual do Brasil para
ter orgulho de ser brasileiro. A postura
da provocação, da inquietação, do ques-
tionamento é o que gera movimento,
transformação, atitude. Ter uma postu-
ra de vítima — ‘nada está bom, nada
tem jeito’ — é tão absurdo quanto dizer
que tudo está bom da forma como está.
Qualquer desafio que a moda, o design,
a economia, o turismo, a indústria na-
cional enfrente, não desqualifica o que
já foi conquistado.

Reconheço que o brasileiro já é apai-
xonado por moda. Está na hora de sen-
tir orgulho dela. Eu amo a moda, eu
amo o Brasil. Por isso me é fácil perce-
ber a grandiosidade que ela representa.

E por que não usamos isso, a nossa cria-
tividade, inovação, tecnologia, força de
trabalho, raízes e tradições, agricultu-
ra, engenharia, cultura, design, para
mostrar ao mundo a que veio o Brasil?
Logo agora que tantos países, marcas,
turistas, investidores parecem estar per-
guntando “o que é que a baiana, tem”?
A nossa moda viabiliza isso.

O Egito usa o algodão para levar o seu
nome ao mundo como selo de qualida-
de. Os Estados Unidos consagraram o
jeans como símbolo da cultura pop.
Pois, a moda brasileira é uma das poucas
no mundo que detém todos os elos da in-
dústria - do plantio do algodão à criação
do bicho da seda à geração do fio, do teci-
do, às tecnologias de confecção, acaba-
mento, associado a um rico repertório
cultural que estimula a criatividade, a
inovação e, por fim, é berço de designers
consagrados internacionalmente, no-

mes de diversas gerações que inspiram e
exportam nosso senso estético.

Está na hora de aplicarmos o nosso
soft power, nosso poder de atração. Pas-
samos muito tempo tentando nos pare-
cer com os outros. Agora, os outros que-
rem se parecer com a gente. Na minha
visão, não será simplesmente o sujeito
indeterminado — criatividade brasilei-
ra —, mas, sim, o sujeito simples deter-
minado — criativo brasileiro — que po-
de dar a resposta ao estrangeiro curio-
so. Esta aí a oportunidade das pessoas,
da bordadeira ao engenheiro de proces-
sos, do stylistst ao fotógrafo, da modelis-
ta ao crítico de moda, do designer ao
consumidor, que transforma o produto
em expressão, poder mostrar do que o
Brasil é feito. Eu me visto de Brasil.

*Paulo Borges é CEO da Luminosidade e criador
do São Paulo Fashion Week e do Fashion Rio

É bacana ser
do Brasil
Paulo Borges*
redacao@brasileconomico.com.br

Está na hora de aplicarmos
o nosso soft power, nosso
poder de atração. Passamos
muito tempo tentando
nos parecer com os outros.
Agora, os outros querem
se parecer com a gente

OPINIÃO
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Todosospresentesnoencontro,re-
presentando o que há de mais expres-
sivo em termos do assunto no Brasil,
foram unânimes em seu diagnóstico.
Se de um lado houve avanços no país
com a edição da Política Nacional de
Recursos Hídricos e com a criação da
ANA logo em seguida, de outro há um
incontestável desmantelamento do
sistema nacional de recursos hídricos
e dos sistemas estaduais.

E o pior, o desmantelamento é de-
mocrático e absolutamente suprapar-
tidário, abrangendo vários estados:
Ceará(ex-PSB,atualPROS),RioGran-
de do Norte (DEM), Bahia (PT), Minas
Gerais (PSDB), São Paulo (PSDB), Pa-
raná (PSDB), Santa Catarina (PSD) e
RioGrande do Sul (PT). Valea pena re-
gistrar que o Ceará e Rio Grande do
Norte haviam se tornado “cases” in-
ternacionais pelofato de serem exem-
plos bem sucedidos mundialmente.

Apergunta não respondida diz res-
peito a se tentar explicar os porquês
de talesvaziamentoinstitucional. Fal-
ta de vontade política? Cultura de não
implementação da Lei no Brasil? Falta
de mobilização da sociedade?

Na reunião ficou evidente que há
um déficit inequívoco de gestão e que
as respostas à crise são unicamente
obras vultosas. Embora impactantes

no curto prazo, as mesmas não repre-
sentam soluções permanentes e se-
quer atenuam os cenários futuros de
aumento de demanda de água.

O Brasil está regredindo a passos
largos na sua capacidade de gerenciar
um dos recursos mais importantes e
estratégicos domundoe,comisso, es-
tamos transferindo um enorme ônus
paraas futuras gerações. Estasirãopa-
gar contas de luz e água mais caras e a
nossa economia, certamente, perderá
as vantagens comparativas que pos-
sui no que tange à disponibilidade de
água em quantidade e qualidade.

É isso que queremos? O que têm a
dizer os economistas que pensam o
Brasil do futuro?

A esse diagnóstico sombrio, so-
mam-se outrasdificuldades.Os esfor-
çosdeproteçãodaMantiqueirasãomi-
nados por argumentos burocráticos,
levantados também suprapartidaria-
mente, de modo que a possibilidade
de se proteger a fábrica de água res-
ponsável pelo abastecimento dos três
estados mais populosos do país corre
o risco de entrar em colapso.

A criação de um Parque Nacional
está fora de cogitação pelo Governo
Federal. Por sua vez, o Condephaat -
Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico, em São Paulo, abre mão
do tombamento de áreas naturais e o
governo de Minas Gerais não pensa
em criar nenhuma Unidade de Con-
servação que possa proteger essas
porções territoriais.

Enquanto isso acontece por aqui,
Nova Iorque investe na aquisição de
florestas distantes para garantir a
água que abastece seus cidadãos.
Certamente, não podemos desperdi-
çar a água e esta crise: nossos filhos
irão nos cobrar.

De uma forma ou de outra, todos
nós entramos em contato com a nu-
vem, mas muitas vezes não nos da-
mos conta ou fazemos indiretamen-
te (se você é um membro do Face-
book, Hotmail ou Gmail, é usuário
da nuvem). Mas a verdade é que este
modelo não só é destinado às empre-
sas para armazenar informação, a nu-
vem tem muito mais a oferecer.

Neste contexto, a grandequestãoé:
quemvailevaranuvemparaumpróxi-
mo nível? Alguns olhares começam a
focar nas empresas de telecomunica-
ções, talvez pela diversidade da sua
oferta, seu foco em conectividade e
sua relação com os clientes corporati-
vos e usuários finais. São elas que dão
o ponta pé inicial para a computação
em nuvem avançar de forma maciça.

Hoje vemos como o progresso da
portabilidade numérica e as ofertas
dasdiferentesempresassãosemelhan-
tes.Assim,asempresasdetelecomuni-
cações começam a analisar a sua rela-
çãocomoclienteeacapacidadedeofe-
recer serviços de valor agregado para
telefoniaeconectividade.Acomputa-
çãoemnuveméapresentadacomoex-
celente opção para os negócios e para
os consumidores da América Latina.
As PMEs, por exemplo, encontrarão
este modelo para armazenar suas in-

formações sob demanda, sem ter que
investir em sua própria infraestrutura.

Defato,estaregiãojácontacomem-
presasdetelecomunicaçõesqueofere-
cemesteserviço,juntamentecomaca-
pacidade de dar aos usuários das PMEs
desktops virtuais, simplificando ainda
maisasuaestruturadeTI.Avirtualiza-
ção de desktops permite controlar os
custos relacionados, melhorar a expe-
riênciadousuário,oferecermelhorde-
sempenho, mobilidade e qualidade de
vida — benefícios para os funcioná-
rios. A Cloud Computing permite às
empresas aproveitar a ampla gama de
novosdispositivosmóveis,comosmar-
tphonesetabletseavançarrapidamen-
te, dependendo de suas necessidades,
sem ter que adicionar equipamentos,
software ou pessoal.

Emalgummomentotambémespe-
ra-se que as operadoras de telecomu-
nicações possam fornecer mais valor
na relação do consumidor final com a
nuvem,estendendo,assim,seusbene-
fícios. O usuário está constantemente
em busca de formas mais eficazes pa-
ra armazenar suas informações e é aí
que as empresas de telecomunicações
podemfornecer valor agregadoofere-
cendo nuvem pessoal. A nuvem pes-
soalpermitirá armazenar músicas, fo-
tos, filmes, documentos etc... e aces-
sá-los de qualquer lugar e dispositivo.

Estamos migrando para a era
Cloud, deixando para trás o modelo
rígido da era PC, uma evolução que
tem muito a oferecer. Neste contex-
to, o papel das empresas de telecomu-
nicações será importante para conse-
guir uma adoção mais generalizada
da nuvem para as necessidades dos
usuários. Para as teles, isso também
significa uma nova forma de atingir
seus clientes, diversificar a sua oferta
e adotar novos modelos de negócios.

Crise de água: democrática
e suprapartidária

O papel das teles na era
da computação em nuvem

Na semana passada, participei de uma reunião na ANA —
Agência Nacional de Águas, promovida em conjunto com
a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, com o obje-
tivo de se discutir a crise que o país atravessa. Falta de
água em importantes regiões metropolitanas, enchentes
na região Norte, enfim, uma situação dramática, a ponto
da reunião ter sido interrompida, em um determinado
momento, para que se “celebrasse” a chuva na Serra da
Cantareira em São Paulo.

A Cloud Computing é cada vez mais um campo de oportuni-
dades para empresas em diversos setores. É claro que esta-
mos passando da era do PC (todas as informações armazena-
das em um único lugar disponível) para a era da Cloud (com
informações acessadas a partir de qualquer lugar e dispositi-
vo), e o processo dessa mudança requer, conforme as dúvi-
das e medos vão se dissipando, que muitos fornecedores de
TI comecem a ver os benefícios da nuvem, não só para as em-
presas, mas também para os consumidores.

Há um desmantelamento
do sistema nacional de
recursos hídricos e dos
sistemas estaduais. E o
pior, o desmantelamento
é democrático
e absolutamente
suprapartidário A computação em

nuvem é apresentada
como uma excelente
opção para os negócios
e por que não,
no futuro próximo,
para os consumidores
da América Latina
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■ AadesãoaoFies(Fundode
FinanciamentoEstudantil)será
feitaagora juntocomumfundode
créditoeducativo.“Issodispensa
ofiador, favorecendoosalunosde
baixarenda”,dizAntônioCorrêa,
diretordoFundodeEducação.

■ OTSEconcedeuliminaremque
determinaaretiradadapágina
“EduardoCamposPresidente”
doFacebook.OTribunalatendeu
aopedidodoMinistérioPúblico
Eleitoral,queconsideroua
páginapropagandaantecipada.

N
enhum assunto se destaca nesse início de Quaresma. A tensão

na Ucrânia diminuiu depois da entrevista coletiva de Vladimir

Putin e aqui pelo Brasil o clima é de ressaca pós-carnavalesca,

com as principais autoridades ainda longe de seus gabinetes.

O marasmo só não é maior porque o PMDB aproveitou a festa de

Momo para rasgar a fantasia e exibir seu descontentamento com o PT.

E um grupo de garis do Rio de Janeiro resolveu estragar a maior festa

da cidade com uma greve hostil. Na frente eleitoral, a novidade é a

possível filiação do ministro Joaquim Barbosa ao PV. Por enquanto, ele

está na África em visita oficial, mas pensando seriamente no convite.

www.brasileconomico.com.br

ASSINE JÁ!

Não éa primeiravez queo PMDB le-
vanta o tomde voze ameaça sereti-
rar da base aliada. Dessa vez, po-
rém, o ataque partiu de Eduardo
Cunha, atual líder do PMDB na Câ-
mara. E aí a agressão é de nível
mais belicoso, bem ao estilo do de-
putado fluminense, que costuma
jogar pesado em defesados interes-
ses de seu grupo político. Normal-
mente, Cunha age nos bastidores
mas agora investiu empúblicocon-

tra o presidente nacional do PT,
Rui Falcão, que estaria sabotando
as demandas do PMDB no governo
federal. Segundo ele, Rui só apron-
ta confusão por onde passa. Jorge
Picciani, presidente do PMDB-RJ,
entrou na briga e foi mais longe ao
chamar o petista de “vagabundo”.
A bancada do PMDB se reunirá na
próxima terça-feira, 11, para deba-
ter a questão. Apesar do tiroteio de
Cunha e Picciani, tudo indica que

o partido não cogita abandonar a
atual fatia de poder. A ameaça não
é para valer. Deve ter origem em
demanda menor e específica de
Cunha e seus amigos.

Com a mesma tática intimidató-
ria de Eduardo Cunha, cerca de
300 garis do Rio (sem apoio do sin-
dicato e sem consultar a maioria
de seus colegas) resolveram deixar
à própria sorte o centro da cidade e
bairros da Zona Sul nos quais desfi-
lam os grandes blocos de rua. Res-
tou lixo por todo o lado desde o sá-
bado. O direito de greve é sagrado
e está garantido pela Constituição.
Mas há que cumprir exigências le-
gais. Última arma dos trabalhado-
res, a greve não pode funcionar co-
mo uma emboscada sorrateira. As
reivindicações são apresentadas
com a devida antecedência e a pa-
ralisação é decidida em assem-
bleias gerais das categorias. Na au-
sência dos requisitos mínimos, o
TRT decretou a ilegalidade da gre-
ve dos garis ainda no sábado. Mas
os 300 da Comlurb não voltaram
atrás. Querem reajuste de 40% no

piso salarial, e correm o risco de
perder o emprego. Com o fim do
Carnaval, sua munição enfraque-
ceu. O mal já está feito.

Nooutroladodo Atlântico,omi-
nistro Joaquim Barbosa faz visita
oficial a Gana, Benin e Angola para
estreitaros laçosdoSupremoTribu-
nal Federal com os países africa-
nos. Aproveita para se refazer dos
ataques que sofreu após o julga-
mento dos recursos que reduziram
aspenasdo núcleo político do men-
salão. Vale frisar que Barbosa não
votou sozinho contra os embargos
infringentes. Foi acompanhado
por Celso de Melo, Gilmar Mendes,
Luiz Fux e Marco Aurélio de Mello.
Mas, pelo conhecido pavio curto, o
presidente do STF tornou-se alvo
preferencial dos petistas e simpati-
zantes. Não adianta: a opinião pú-
blica se encanta com aintransigên-
cia de Barbosa e pode enviá-lo pa-
ra o Congresso em outubro.

Última pílula carnavalesca: Uni-
dos da Tijuca é a grande campeã do
desfile na Sapucaí. Salve a azul e
amarelo do morro do Borel!
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O direito de greve
é sagrado e está
garantido pela
Constituição.
Mas a greve não pode
funcionar como
uma emboscada
sorrateira
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