
São franciSco

briga da banca

eike

Visita de Dilma 
acelera obra da 
transposição

Santander  
vai subsidiar 
viagem de táxi

OSX pede 
recuperação 
judicial

A ordem da presidenta para 
apressar o projeto faz cerca de 
sete mil homens se revezarem 
24 horas de trabalho por dia. 
Ela vai sobrevoar a região nos 
próximos dias 21 e 22 para ve-
rificar o andamento. P4e5

O banco fechou parceria com 
empresa que administra um 
aplicativo para solicitação de 
carros, que dará desconto de 
50% para os clientes que pa-
garem com cartão de crédito 
da instituição. P24

Com dívida de R$ 5 bilhões, 
empresa de construção naval 
entrou ontem com o pedido de 
proteção contra os credores. É 
a segunda empresa do grupo X 
que lança mão do recurso. P16
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EUA têm novo título 
com lastro em aluguel
Cinco anos após a crise do mercado de hipotecas que abalou a economia mundial, os 
americanos criaram uma nova forma de lucrar com o setor imobiliário. Com o empobrecimento 
da população, a venda de habitação caiu e aumentou o número de imóveis para locação. Os 
agentes financeiros criaram um novo derivativo, com lastro no pagamento de aluguéis de 
imóveis pertencentes à empresa que negocia os títulos. Especialistas  alertam para o risco 
de uma outra bolha: “A securitização está de volta, baby, e dessa vez é mais assustadora e 
arriscada do que nunca”, disse um deles. HeLoiSa ViLLeLa, P20

Segurança 
Como evitar e o que fazer 
depois de ser vítima de 
sequestro de dados. P12e13

díVida 
União deve a concessionárias 
de eletricidade R$ 21 bilhões 
em indenizações. P7

jango
Será amanhã a exumação  
que permitirá investigar se ex-
presidente foi envenenado. P8

tecnoLogia
Uso de tablet e smartphone 
pessoais se alastra no 
mundo corporativo. P14

Sites da China vendem US$ 5,7 bi em 1 dia
Um gigante quadro mostra a evolução das vendas online no equivalente chinês do Dia dos Na-
morados, quando 20 mil fornecedores  deram substanciosos  descontos durante 24 horas. Na 
foto, o valor 116.896.436 yuan (US$ 19 milhões) foi alcançado com dois minutos de venda.
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Cassados sumiram

PBR vai lançar
religiosos da
Universal

O Serra petista

Maioria não tem perfil político definido

Planejamento leva
ao crescimento
real do país

Práticas externas
contribuem para
indústrias

Incoerências de
um país preocupado
com a violência

Seria um grande
avanço se essas
pessoas (com
ficha suja)
fossem proibidas
de participar
da administração”

“

A Câmara Municipal de São Paulo
está à procura de 15 vereadores
(ou seus familiares) eleitos e
impedidos de exercerem seus
mandatos por motivos
ideológicos, entre 1937 e 1969. No
total, foram cassados 42. Sobre os
15, não há informações. O objetivo
é restituir seus direitos políticos.

O
resultado da eleição interna no PT só deve ser conhecido hoje. Mas é esperado o segundo turno

em Estados como Rio, Minas Gerais, Tocantins, Amazonas e, possivelmente, no Pará. No Rio

e em Minas, o resultado definirá quem vai coordenar as campanhas ao governo do senador

Lindbergh Farias e do ministro Fernando Pimentel, respectivamente. No Rio, Benedita da Silva e Jorge

Florêncio disputam para saber quem enfrenta no segundo turno o prefeito de Maricá, Washington

Quaquá. Benedita e Quaquá são da tendência majoritária petista Construindo um Novo Brasil (CNB).

Em Pernambuco, três candidatos da mesma corrente disputaram o diretório. Em Brasília,

outros dois candidatos da CNB concorreram. Em São Paulo, a apuração era lenta até ontem.

O PRB pretende lançar três
religiosos da Igreja Universal do
Reino de Deus como candidatos
a deputado federal em São
Paulo. O Bispo Antonio Bulhões
e o pastor Otoniel Lima tentarão
a reeleição. O terceiro é o pastor
Vinicius Carvalho. Para estadual,
concorrerão Grace Pereira,
locutora gospel, e Gilmaci
Santos e Sebastião Santos
(os dois últimos já deputados).

O principal índice da Bovespa iniciou a semana em alta, dando fim a uma
sequência de quatro quedas, puxado, principalmente, por Petrobras,
Vale e MRV Engenharia. O giro financeiro ficou em R$ 4,8 bilhões.

MárlonReis, juiz,

um dos autores da Lei
da Ficha Limpa

O ministro da Saúde e pré-candidato ao governo de São Paulo,
Alexandre Padilha, chegou com mais de uma hora de atraso na votação
nas eleições internas do PT, domingo, no diretório em Campo Limpo,
zona sul paulistana. O presidente e candidato à reeleição do diretório
nacional, Rui Falcão, que o aguardava ao lado de vários outros petistas,
havia chegado pontualmente às 9h30, conforme haviam combinado.
Ele olhou o relógio e perguntou: “Vai ser assim?”. Padilha se desculpou
e disse que não. O ministro, momentos antes, havia acompanhado
Emídio de Souza na votação em Osasco, município da Grande São Paulo.

A maioria dos paulistanos — 51% — não tem perfil político definido,
segundo pesquisa da agência Cause. A outra parte é dividida quase
que uniformemente entre perfis de esquerda (18%), direita (15%) e
centro (15%). A Cause é uma agência criada pelo cientista social
Leandro Machado e o antropólogo Rodolfo Gutilla. “As pessoas que
participam de manifestações estão unidas por causas como o combate
à corrupção e não veem conexão com ideologias”, diz Machado.

Precisamos de um governo
desenvolvimentista! Chega
de economia fraca, sem
verdadeiros empreendedores.
Falta planejamento consistente,
infraestrutura condizente com
as necessidades de escoamento
da produção, da safra.
Então, é isso que vemos: um
PIBinho, um crescimentozinho,
tudo no diminutivo.

A indústria brasileira reagiu
à sua decadência buscando
proteção e isenções fiscais
especiais, e foi atendida.
As empresas brasileiras
deixaram de buscar no exterior
melhores práticas. Seus pares
internacionais estão cientes das
tendências e se esforçam para
se adaptar a elas, ao passo que
aqui olham para dentro do país.

Não deve ser muito fácil
viver em uma terra tão cheia
de contrastes como os Estados
Unidos. Lá, se meu filho
desenhar um ninja com a espada
embainhada nas costas, a
professora pode me chamar na
escola. Mas se eu entrar em uma
loja que vende armas na esquina,
só vão me pedir a carteira de
motorista, não é mesmo?

Mas dava-se como certa a vitória
do ex-prefeito de Osasco, Emídio
de Souza, para comandar o dire-
tório paulista. Emídio vai coorde-
nador também a campanha ao go-
verno do ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha. Reconduzido ao
cargo, o atual presidente do dire-
tório nacional do PT, Rui Falcão,
disse que o resultado do PED (Pro-
cesso de Eleições Diretas) não de-
ve interferir no processo das alian-
ças. “Independentemente do PED,
nossas direções estaduais têm
uma sintonia com a linha nacio-
nal. Nossa orientação é reeleger a
presidente Dilma e fazer o maior
número possível de deputados e
senadores”, afirmou. Segundo
ele, o PT deve lançar de 10 a 12 can-
didatos a governador. O atual se-
cretário-geral do PT, Paulo Teixei-
ra, da corrente Mensagem do Par-
tido, disse que o seu grupo confir-
mou o posto de segunda força do
partido e deve manter o cargo.
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TAXAS DE CÂMBIO COMPRA VENDA

▲ Dólar comercial (R$ / US$) 2,3280 2,3300

▲ Euro (R$ / E) 3,1005 3,1020

JUROS META EFETIVA

■ Selic (ao ano) 9,5% 9,4%

BOLSAS VAR. % ÍNDICES

▲ Bovespa - São Paulo 0,72 52.623,00

▲ Dow Jones - Nova York 0,07 15.773,22

▲ FTSE 100 - Londres 0,30 6.728,37

PT:ESTADOSCOMSEGUNDOTURNO
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Pepe Vargas critica ideias de Marina Silva
Em entrevista ao site iG, o ministro do Desenvolvimento Agrário,

Pepe Vargas, disse que o governo não deve temer o debate da

sustentabilidade ambiental, colocado pela ex-senadora Marina Silva

(PSB) e que deve ganhar corpo nas eleições. Ele não poupou críticas

aos conceitos de preservação ambiental pregados por Marina, que

classificou como “reacionários e conservadores”. Redação

O aumento da realização das cha-
madas “operações compromissa-
das” do Banco Central (BC), espé-
cie de empréstimos de curto pra-
zo, está fazendo com que analis-
tas comecem a duvidar da capaci-
dade do investidor brasileiro de
carregar a dívida interna. O alerta
foi feito pelo ex-presidente do BC
Gustavo Franco, da Rio Bravo In-
vestimentos, segundo o qual, do
ativo total do Banco Central do
Brasil, 33% estão em operações
compromissadas, o que indica
que a autoridade monetária está
dependendo delas para dar liqui-
dez aos bancos e financiar a dívi-
da. A proporção está muito acima
dos padrões internacionais de paí-
ses desenvolvidos: no Japão, ela
corresponde a 10,3% do ativo da
autoridade monetária; nos EUA, a
3,7%; na Austrália, a 1,9%; e, na
Europa, a 0,1%.

De dezembro de 2012 a setem-
bro de 2013, a dívida interna man-
teve-se em 55,8% do Produto In-
terno Bruto (PIB) brasileiro. No
mesmo período, a dívida mobiliá-
ria em mercado caiu de 42,5% pa-
ra 39,6% do PIB. Em compensa-

ção, as operações compromissa-
das do BC subiram de 11,9% para
14,6% do PIB. “O grau elevado de
operações compromissadas reve-
la uma situação anômala, de
quem tem dívida demais em rela-
ção à disposição do mercado de
emprestar dinheiro para o gover-
no”, afirmou Franco, em palestra
durante evento realizado na últi-
ma semana pela Associação Brasi-
leira dos Produtores Independen-
tes de Energia Elétrica (Apine).

Segundo ele, o governo utiliza-
se de um mercado cativo de poupa-
dores, mas, quando a remunera-
ção dos títulos torna-se menos
atraente, o interesse dos investido-
res diminui, criando uma dificul-
dade de financiamento para o go-
verno. Para Franco, o dado corro-
bora a necessidade de realização
de cortes nos gastos. “Um ajuste é
necessário e essencial. Não é ape-
nas uma questão estética das con-
tas. Está em jogo a sustentabilida-
de das finanças públicas”, opina o
ex-presidente do BC. “Aumentar a
dívida pública e reduzir os juros é
impossível. Estamos acumulando
uma dívida e onerando as gerações
futuras", acrescenta.

O ex-diretor do Banco Central e
economista-chefe da Confedera-
ção Nacional do Comércio (CNC)

Carlos Thadeu de Freitas Gomes
também acredita que a única for-
madereduziro volume dessas ope-
rações é por meio de um ajuste fis-
cal. “Quando o governo der um
equilíbriofiscalmaiorao país,as in-
certezas vão diminuir. Hoje, os in-
vestidores se perguntam: 'Até onde
sobem as taxas de juros? Até onde
vai o dólar?' Sem previsibilidade,
não querem papéis de três, quatro
anos de prazo de vencimento”, ex-
plica.Emsetembro,odéficitprimá-
rio do setor público ficou em R$
9,048 bilhões. Foi o pior resultado
do setor público para o mês de toda
asériehistóricaelaboradapelo Ban-
co Central. “Quanto mais incerte-
zas em relação ao futuro, mais au-
mentam as operações compromis-
sadas”, acrescenta.

Segundo dados do Banco Cen-
tral, o volume de operações com-
promissadas chegou este ano a pa-
tamar ainda mais elevado do que
o atual, de 14,6% do PIB. Em ju-
lho, estava em 15,5% do PIB. “Na-
quele mês, o Tesouro não colocou
quase títulos à venda em leilões.
Essa redução nas ofertas do Tesou-
ro faz com que o mercado buscas-
se mais operações compromissa-
das”, ressalta Freitas Gomes.

O ex-diretor do BC vê, contu-
do, uma contradição nesse movi-

mento. “No Brasil, há um desequi-
líbrio enorme nas reservas bancá-
rias. Quando o Tesouro, que tem
conta única no Banco Central por-
que a Constituição determina isso,
arrecada, falta dinheiro no merca-
do bancário e é preciso que esse di-
nheiro seja devolvido de alguma
forma. Aí, o Banco Central, que pe-
la Constituição não pode financiar
nem indiretamente o Tesouro, pre-
cisa recorrer às operações compro-
missadas. Isso só vai mudar quan-
do o Tesouro tiver conta nos ban-
cos privados brasileiros, como
acontece com o Fed (Federal Reser-
ve, BC norte-americano). Lá, não
há monopólio”, considera o ex-di-
retor do BC, segundo o qual mui-
tas vezes o Tesouro deixa de leiloar
títulos para não pagar um prêmio
muito alto aos investidores, mas o
Banco Central acaba tendo de fa-
zer operações compromissadas a
taxas altas porque precisa dar liqui-
dez ao mercado e financiar a dívi-
da. “O prejuízo acaba sendo da
mesma forma do Tesouro Nacio-
nal”, aponta. Gustavo Franco faz o
mesmo questionamento: “Tenho
dúvidas se não estamos infringin-
do o artigo nº 164 da Constituição,
segundo o qual o Banco Central
não pode financiar nem indireta-
mente o Tesouro Nacional”.
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CarlosThadeudeFreitas: reduçãodasincertezasdependedoequilíbriofiscal

FernandoSouza

▲

GustavoFranco:aumentaradívidapúblicaereduziros jurosé impossível

Mercado questiona capacidade
de investidor carregar a dívida

RodrigoCapote

R$2,6
trilhões
Éovalordadívida interna
brasileira.

R$1,9
trilhão
Éotamanhodadívidamobiliária
emmercado.

R$682
bilhões
Éomontanteemoperações
compromissadasdoBC.

SUSTENTABILIDADE

Ex-diretores do Banco Central criticam excesso de operações compromissadas da autoridade monetária
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Quando o
governo quer,
consegue
superar os
problemas de
licitação e
licenciamentos
ambientais. No
caso do São
Francisco, faltou
vontade política”

GilCasteloBranco
ONG Contas Abertas

Edla Lula
elula@brasileconomico.com.br

“

Quase sete mil homens trabalhan-
do, em grande parte, 24 horas por
dia. Mais de 1.800 máquinas fun-
cionando a todo vapor. A ordem é
acelerar ao máximo as obras do
projeto de integração do Rio São
Francisco para que nos dia 21 e 22
de novembro, quando a presiden-
ta Dilma Rousseff pretende sobre-
voar o canal que está sendo cons-
truído, possa comprovar in loco o
atendimento ao seu comando de
acelerar as obras.

Na reunião que fez com parte
de seu ministério no dia 2 de no-
vembro, a lentidão nas obras do
São Francisco foi um dos temas
mais criticados por Dilma. Na vis-
toria a ser feita este mês, cuja data
ainda pode mudar, o ministro da
Integração Nacional, Francisco
Teixeira, afirma que a presidenta
terá uma imagem bastante dife-
rente daquela que viu em feverei-
ro de 2012, última vez em que este-
ve na obra. “Existe uma falsa im-
pressão de que o projeto está para-
do. Mas desde agosto, quando o
Ministério fechou contrato com as
novas construtoras que tocam as
obras, o processo se acelerou bas-
tante”. Teixeira ressalta que em
quatro trechos as empreiteiras es-
tão trabalhando 24 horas por dia:
São José de Piranhas (PB), Salguei-
ro (PE), Cabrobó (PE) e Jati (CE).

O empreendimento é encarado
como estratégico para o sucesso da
campanha eleitoral de 2014, tanto
para Dilma quanto para a oposição,
quetematacadooatrasonosprogra-
mas.Consideradooprojetomaispo-
lêmico dos governos Lula/Dilma, a
integração do São Francisco deveria
ter sido concluída no final de 2010.
Diversos problemas relacionados à
inconsistência nos projetos e má
gestão levaram a um atraso de cin-

co anos no cronograma. O projeto,
que envolve uma área de 470 quilô-
metros, só será concluído em de-
zembrode2015.Masogovernopro-
metepara2014aentregadedoistre-
chos de 100 quilômetros, um no Ei-
xo Norte e outro no Eixo Leste, am-
bos no Estado de Pernambuco.

Informações levantadas pela or-
ganização não-governamental
Contas Abertas, até 31 de outubro,
apontam que o total executado no
projeto chegou a R$ 5,3 bilhões. O
Contas Abertas critica a morosida-
de do governo e diz que o atraso
contribui para elevar os custos do
empreendimento. “Essa entrega
de 100 quilômetros vem muito tar-
de.Emmuitome-
nos tempo, o
governo vai
gastar R$ 7,1
bilhões com os
estádiosparaaCo-
pa do Mundo. Isso demonstra que,
quando o governo quer, consegue
superar rapidamente os problemas
de licitação e licenciamentos am-
bientais. No caso do São Francisco,
faltou vontade política”, diz o se-

cretário-geral do Contas Abertas,
Gil Castelo Branco. Por causa dos
atrasos nas obras, recorda Castelo
Branco, o orçamento saltou dos R$
4,6 bilhões iniciais para os atuais
R$ 8,2 bilhões.

Segundo os dados disponibili-
zados ontem ao Brasil Econômico
pelo Ministério da Integração Na-
cional, gestor do projeto, até ago-
ra foram executados 48% de todo
o empreendimento. O programa
se divide em dois eixos, o Leste e o
Norte, que estão sendo construí-
dos simultaneamente. Para cada
eixo, há metas de conclusão. No
caso do Eixo Leste, a situação
mais crítica é a meta 3L, cujo tre-
cho está situado entre os reserva-
tórios Barro Branco, em Custódia
(PE), e Poções, em Monteiro (PB).
A meta 3L apresenta 26,2% de exe-
cução. Já no caso do Eixo Norte, a

BRASIL

Brasília

São Francisco,
um divisor de
águas para 2014

▲

Operários trabalham em turnos contínuos para acelerar as obras

até o fim do mês, quando Dilma Rousseff visitará o local para vistoriar

o empreendimento, crítico na eleição presidencial do ano que vem
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CNT: hidrovias são subutilizadas

Problemas com
projetos e falta de
gestão causaram o
atraso. O lapso
temporal entre
previsão e conclusão
é muito grande, o que
traz prejuízo para o
empreendimento”
JulianaPontesdeCarvalho
Fiscalização do TCU

Dos 63 mil quilômetros de redes hidrográficas do Brasil, apenas 41,6

mil km são de vias navegáveis e, destas, só 20,9 mil km (50,3%) são

economicamente navegadas. Os dados são da Pesquisa CNT da

Navegação Interior 2013, que aponta problemas como a ausência de

manutenção nas vias navegáveis, a falta de investimentos, o alto

custo de manutenção da frota e o excesso de burocracia. Redação

“

Divulgação

2N, que tem conclusão prevista pa-
ra março de 2015, é a que está
mais lenta — 19,7% de execução.

Nos dois primeiros anos da ges-
tão Dilma, quando a região do Se-
miárido passava por um dos seus
piores tempos de seca, as obras do
São Francisco ficaram paradas. O
concretocedeu lugaraomato eatéa
árvores. Por causa disso, vários tre-
chosestãosendoreconstruídos.Se-
gundo o ministro da Integração, o
custodareconstruçãoestásendoco-
berto pelas próprias construtoras.

“Todos esses problemas com
projetos e falta de gestão propicia-
ram que a obra que ia ser entregue
no final de 2010 fosse entregue em
dezembro de 2015. O lapso tempo-
ral entre a previsão e a conclusão é
muito grande, o que traz grande
prejuízo para o empreendimen-
to”, comenta Juliana Pontes de
Carvalho secretária de Fiscaliza-
ção de Obras Portuárias Hídricas
e Ferroviárias do Tribunal de Con-
tas da União (TCU).

Juliana acompanha a execução
das obras do São Francisco desde

2005. Ao todo foram realizadas 25
fiscalizações. Todas elas detecta-
ram algum tipo de irregularidade.
A secretária aponta que o primei-
ro e um dos principais problemas
foi que o governo começou a im-
plantar o programa apenas com o
projeto básico, que logo conflitou
com o projeto executivo. “Não
houve mapeamento da área. O
projeto básico não previu quais se-
riam as interferências do canal”,
recorda Juliana. A consequência
foi que as obras começaram a cru-
zar com adutoras, rodovias, li-
nhas de transmissão e até a ferro-
via Transnordestina.

O segundo e mais grave erro foi
consequência do primeiro. As
construtoras enviavam comunica-
dos para o Ministério da Integra-
ção, responsável pelo projeto, e
não recebiam respostas. “As obras
simplesmente paravam. Isso evi-
denciou a falta de ação do Ministé-
rio naquela ocasião”, diz Juliana.

As empreiteiras exigiam aditi-
vos, a maior parte contendo sobre-
peço, para executar os serviços
não previstos no projeto inicial.
Somente em 2011 houve perto de
300 solicitações de aditivos. Co-
mo a maior parte dos aditivos ex-
cediam os 25% permitidos, o Mi-
nistério teve que fazer nova licita-
ção. “Com o acompanhamento
do TCU criamos um novo modelo
de gestão”, diz o ministro Teixei-
ra. O novo modelo, afirma, reduz
de 60 para 12 o número de contra-
tos, que envolvem um número bas-
tante reduzido de empresas.

A discussão sobre o Projeto de
Transposição do Rio São Francis-
co vem de longa data. Idealizada
nos tempos do Império, a obra
também foi pensada no Estado No-
vo (1937-1945), de Getúlio Var-
gas, e no regime ditatorial de
1964, mas acabou arquivada. No
governo Fernando Henrique
(1994-2002), foi criado um Grupo
de Trabalho Sobre a Transposição
na Câmara dos Deputados, que
deu origem ao Comitê da Bacia Hi-
drográfica do Rio São Francisco,
composto pelos secretários de re-
cursos hídricos dos estados envol-
vidos, além do Ibama, da Agência
Nacional de Águas e representan-
tes da sociedade civil. Mas foi ape-
nas com o ex-presidente Luis Iná-
cio Lula da Silva (2003-2010) que
as obras saíram do papel, fazendo
parte do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC). Em 2005,
quando o projeto foi apresentado,
houve inúmeras críticas por parte
da sociedade civil e de movimen-
tos sociais, que questionaram o
real fim das obras.

Em março de 2007, foi expedi-
da a licença de instalação do proje-
to, dois anos depois de ele ser auto-
rizado pelo Conselho Nacional de
Recursos Hídricos (CNRH). A par-
tir de então, a resistência à trans-
posição do Velho Chico foi gran-
de. No município de Barra (BA), o

bispo da Diocese da cidade, Dom
Luiz Flávio Cappo, chegou a fazer
duas greves de fome em protesto
contra o projeto. Na primeira, em
outubro de 2005, ele chegou a fi-
car 11 dias em jejum e enviou, pa-
ra Lula, uma carta de repúdio à
obra. O Palácio do Planalto convi-
dou o bispo para um diálogo. Ele
foi e apresentou ao presidente Lu-
la uma lista com alternativas ao
projeto. O governo suspendeu as
obras provisoriamente, mas pros-
seguiu na implementação do pro-
grama e, quando as obras começa-
ram, em 2007, novamente Dom
Luiz Flavio Cappo entrou em gre-
ve de fome, por 24 dias no mês de
novembro. À época, a direção da
Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) encaminhou no-
va carta a Lula, relatando o frágil
estado físico do bispo em jejum.
Mais uma vez, as obras foram in-
terrompidas por alguns dias, mas
não houve recuo no projeto por
parte do governo. O sacerdote te-
ve o apoio, entre outros, do Movi-
mento dos Trabalhadores Sem-
Terra (MST) e da Comissão Pasto-
ral da Terra (CPT).

O bispo Dom Luiz argumenta-
va contra a transposição do Velho
Chico com base no texto do proje-
to, elaborado pelo Ministério da
Integração Nacional, que determi-
na 70% das águas para irrigação,
26% para uso urbano e industrial
e apenas 4% da água destinados à
população rural, afetada pelas se-
cas. Segundo Dom Luiz, a obra be-
neficiaria, principalmente, em-
presários e impactaria negativa-
mente a vida de nove tribos indíge-
nas e 50 comunidades quilombo-
las às margens da Bacia.

Redação
redacao@brasileconomico.com.br
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Lulasemprefoiumentusiastadaobra,quefinalmentecomeçouem2007

Uma ideia que vem
desde os tempos
de Getúlio Vargas

Lula tirou o projeto
do papel, mas enfrentou
até greve de fome de
bispo contrário à obra
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O diferencial do
sistema é uma rede
de distribuição
com equipamentos
de monitoramento
à distância, que
permitem prever
e contornar problemas
remotamente”
MariaTerezaVellano
Diretora regional da Eletropaulo

“

A partir de fevereiro de 2014, as
concessionárias de energia elétri-
ca terão de disponibilizar medido-
res eletrônicos de luz para os con-
sumidores que solicitarem. O no-
vo equipamento, que deve ter um
custo partilhado entre cliente e a
distribuidora, vai permitir o ge-
renciamento automático do con-
sumo por parte do cidadão — até
pelo celular, via internet ou men-
sagem de texto — e a redução de
custos de transmissão pelas con-
cessionárias, que poderão prever
sobrecargas e atuar remotamente
para sanar o problema. A iniciati-
va é apenas o primeiro passo para
a adoção do sistema denominado
Smart Grid, que é um dos princi-
pais elementos das chamadas cida-
des inteligentes.

“Não há um cronograma para
que o país adote todos os mecanis-
mos que compõem o mix de possi-
bilidades tecnológicas do Smart
Grid. Mas desde 2009 a Aneel

vem estimulando as concessioná-
rias a tomarem iniciativas favorá-
veis ao projeto”, diz o diretor da
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), André Pepitone,
que esclarece que, para os medi-
dores, as empresas terão de ofere-
cer o equipamento, previamente
aprovado pelo Inmetro, a partir
de fevereiro de 2014.

Em junho, a cidade de Barue-
ri (SP) deve se tornar o primeiro
município em região metropoli-
tana do Brasil a implementar de
forma total o conceito de Smart
Grid. Responsável por abastecer
os 250 mil habitantes da região,
a Eletropaulo prevê estender a re-
de de distribuição eletrônica de
energia por todo o município até
2017. “O diferencial do sistema é
uma rede de distribuição com
equipamentos de monitoramento
à distância que permitem prever e
contornar problemas remotamen-
te. Sem falar dos medidores digi-
tais, que permitirão ao cliente au-
togerenciar seu consumo via inter-
net ou por SMS no celular”, afir-

ma a diretora regional da Eletro-
paulo, Maria Tereza Vellano, que
acrescenta que os clientes de Ba-
rueri não terão de pagar pelo novo
equipamento eletrônico.

No Rio de Janeiro e em Minas
Gerais, as concessionárias de ener-
gia elétrica contam com projetos
pilotos ainda sem previsão de saí-
rem do estágio de experimenta-
ção. Responsável pelo fornecimen-
to de 2,5 milhões de clientes em
66 municípios do Estado do Rio, a
Ampla testa em Búzios o modelo
de fornecimento de energia auto-
matizada, com a possibilidade de
o consumidor escolher o melhor
horário e tarifa a ser utilizada.

A Light, que atua na capital do
Rio, entre outros municípios, ado-
ta um sistema de medição inteli-
gente para 420 mil clientes, entre
indústria e varejo. A empresa pre-
vê, em dez anos, expandir os me-
didores inteligentes para 2 mi-
lhões de consumidores, entre eles
os domésticos.

Já a Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig, já testa a efi-

ciência de 5.025 medidores inteli-
gentes que usam a tecnologia de
radiofrequência para transmissão
de dados em unidades consumido-
ras de Sete Lagoas, na região Cen-
tral do Estado. A previsão da em-
presa é instalar mais 3 mil apare-
lhos na cidade até agosto do ano
que vem — todos já certificados
pelo Inmetro. Após essa data, a
empresa vai estudar a possibilida-
de de implementar o programa
em larga escala.

Diretor da empresa de tecnolo-
gia Imagem, Fábio Paiano, desta-
ca que em países que contam com
avançadas redes Smart Grid, co-
mo os Estados Unidos e a Europa,
a melhoria no gerenciamento da
energia elétrica contribuiu, inclu-
sive, para a redução nos preços
das tarifas aos consumidores.

“Além do estímulo ao raciona-
mento, as empresas concedem be-
nefícios reais aos clientes, ofere-
cendo tarifas menores para quem
usa o chuveiro elétrico fora do ho-
rário de pico, por exemplo”, frisa.

Aqui no Brasil, uma nova inicia-
tiva prevê garantir melhores tari-
fas de energia elétrica aos consu-
midores a curto prazo. Segundo o
diretor da Aneel, André Pepitone,
está pronta para ser aprovado pelo
colegiado da Aneel a resolução
que autoriza o sistema de conta de
luz pré-paga.

“Diferentemente do celular,
onde o pulso da ligação é mais ca-
ro, almeja-se uma tarifa igual e
até menor, o que vai depender do
nível de adesão dos consumido-
res”, antecipa André Pepitone.

BRASIL

Aline Salgado
aline.salgado@brasileconomico.com.br

DADOS DA MUDANÇA
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AntonioPinheiro/Divulgação

País recebe em 2014 as
primeiras ‘Smart Grids’

R$70mi
Total investidopelaEletropaulono
projeto“SmartGrid”emBarueri
(SP),quecontemplará60mil
clientes,beneficiando
cercade250milhabitantes.

5.025
Númerodemedidoreseletrônicos,
comatecnologiade
radiofrequência,queaCemig
distribuiuemdomicíliosdeSete
Lagoas, regiãoCentraldeMinas.

EmBúzios,noEstadodoRiodeJaneiro,projetopilotodaconcessionáriaAmplagerenciadeformaautomáticaatéa iluminaçãopública

Primeiro passo será a oferta de medidores digitais de energia aos clientes já em fevereiro
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OMS alerta para desigualdade no Brasil
O Brasil tem 81,4 profissionais de saúde por 10 mil habitantes, acima

das metas da Organização Mundial de Saúde (OMS), mas há uma

grande desigualdade entre regiões, revela o relatório “Uma Verdade

Universal: Não há Saúde sem Profissionais”, divulgado ontem pela

entidade. O relatório conta que enquanto há 40,9 médicos por 10 mil

habitantes no Rio, no Maranhão a proporção é de 7,1/10 mil. ABr/Lusa

Um novo passivo do governo fede-
ral está em processo de formação.
Trata-se das indenizações dos ati-
vos das concessionárias de gera-
ção e transmissão de energia elé-
trica. Em fase de discussão com o
governo, os valores calculados pe-
las concessionárias — várias delas
estatais — superam R$ 21 bilhões.
As indenizações foram geradas
em decorrência das novas normas
do setor elétrico, implantadas no
fim de 2012, com o objetivo de re-
duzir as tarifas de energia. A con-
ta inclui indenizações, melhorias
e modernizações feitas por empre-
sas geradoras e transmissoras.

Os valores mais elevados envol-
vem o sistema Eletrobras. De acor-
do com dados divulgados por um
representante da holding estatal
em audiência pública realizada
em outubro, os valores atualiza-
dos até maio deste ano ainda não
homologados pelo poder conce-
dente (o Ministério de Minas e
Energia) seriam da ordem de R$
12 bilhões. Destes, R$ 3,16 bilhões
referem-se ao sistema de geração
e R$ R$ 8,85 bilhões, à transmis-
são de energia.

Hoje, o secretário de Energia do
governo de São Paulo, José Aníbal,
estará em Brasília para discutir o
valordaindenização do governo fe-
deral à hidrelétrica de Três Irmãos,
referente a um contrato de conces-
são da Companhia Energética de
São Paulo (Cesp).O governo paulis-
ta estima a indenização em R$ 3,8
bilhões, e o governo federal, em R$
1,74 bilhão. De acordo com o presi-
dente da Associação Brasileira de
Companhias de Energia Elétrica
(ABCE), Alexei Macorin Vivan, a
Companhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista (Cetee-
pe), a Cemig (Minas Gerais), a
Companhia Paranaense de Ener-
gia e a Companhia Estadual de Ge-
ração e Transmissão deEnergia Elé-

trica (CEEE), do Rio Grande do
Sul, juntas, calculam ter direito a
R$ 5,6 bilhões.

As novas regras para contratos
de concessão de energia elétrica
próximos do encerramento, anun-
ciadas no final de 2012 e implanta-
das no início deste ano, integra-
ram os esforços do governo para
promover uma redução média de
20% nas tarifas de energia. Para
tanto, o governo acordou com di-
versas concessionárias a renova-
ção antecipada das concessões de
geração e transmissão a partir de
novas regras, que deixaram as con-
cessionárias responsáveis pela
operação, administração e manu-
tenção das instalações. Como par-
te do acordo de renovação, o go-
verno se comprometeu a indeni-
zar as empresas cujos investimen-
tos realizados não haviam sido ain-
da amortizados pelas receitas das
concessionárias recebidas ao lon-
go da concessão. No momento, a
Aneel está discutindo com o setor
a forma de calcular essas indeniza-
ções e deverá anunciar a fórmula
final no fim do ano.

Uma audiência pública foi reali-
zadano dia10 de outubro como ob-
jetivo de ouvir o setor. “É impor-
tante que as empresas recebam os
recursos porque, hoje, elas não
têm caixa para fazer frente a despe-
sas extraordinárias envolvendo a
manutenção da rede”, diz o dire-
tor executivo da Associação Brasi-
leira das Grandes Empresas de
Transmissão de Energia Elétrica
(Abrate), Cesar de Barros.

A concessão da usina Três Ir-
mãos expirou em abril e não foi re-
novada, mas a pedido do governo
federal ainda é gerida pela Cesp,
controlada pelo governo paulista,
embora o governo paulista tenha
optado por não renovar o contra-
to. José Aníbal questiona a exclu-
são de benfeitorias e investimen-
tos realizados pela Cesp para viabi-
lizar a operação da Usina Três Ir-
mãos. “Nos cálculos, não foram
considerados os custos com a re-
moção de famílias da área, as com-
pensações ambientais exigidas e a
construção de um canal e de duas
eclusas”, diz ele ao explicar a dife-
rença entre os valores.

No caso das concessionárias de-
dicadas à transmissão de energia,
coube à Aneel desenvolver uma
forma de calcular os ativos das em-
presas até o final do ano. No caso
das empresas geradoras, os cálcu-
los contam ainda com a participa-
ção da Empresa de Planejamento
Energético (EPE). As duas institui-
ções estão apoiando o Ministério
das Minas e Energia, que lidera as
discussões.

Divulgação

Sonia Filgueiras
sonia.filgueiras@brasileconomico.com.br
Brasília

ABr

OgovernopaulistaquestionaaindenizaçãopagapelaUniãopelahidrelétricaTrês Irmãos,daCesp

União deve R$ 21 bi a elétricas

SAÚDE

Quando sua empresa diz
não ao trabalho infantil,
muita gente pode dizer
sim para sua marca.
Invista nas crianças e adolescentes do
Brasil e tenha o selo de reconhecimento
da Fundação Abrinq.

Seja uma Empresa Amiga da Criança.

Saiba mais pelo site
www.fundabrinq.org.br/peac
ou pelo telefone 11 3848 4870

Uma iniciativa:

O valor equivale ao total calculado por empresas do setor elétrico por indenizações de concessões antigas

Os valores mais
elevados envolvem o
sistema Eletrobras.
O montante atualizado
até maio deste ano
seria da ordem de R$ 12
bilhões, segundo
dados divulgados
em audiência pública
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■ ApresidenteDilmaRousseffchegouontemaoPeruparadiscutirasrelaçõescomerciaiseacordos
decooperaçãocomopaísvizinho.Dilmareuniu-secomopresidenteperuanoOllantaHumalae,pelo
Twitter, informouquenosúltimosdezanoso investimentobrasileironoPerucresceuquatrovezese
atingiuUS$6bilhões.Duranteaviagem,apresidente informouaindaqueirámexernaequipe
ministerialaindanestefimdesteano.NoperíododeausênciadeDilma,aPresidênciadaRepública
estáacargodopresidentedaCâmaradeDeputados,HenriqueEduardoAlves.Redação

A história do golpe militar de 1964
poderá ganhar nova leitura a par-
tir de amanhã. O corpo do presi-
dente deposto, João Goulart, será
exumado nessa quarta-feira, aten-
dendo ao apelo da família de inves-
tigação de um suposto envenena-
mento de Jango por agentes norte-
americanos da Operação Condor.
“Estamos olhando a exumação co-
mo um dos meios para atingir a
verdade. Existem outros meios,
como a desclassificação dos docu-
mentos do departamento de Esta-
do e dos arquivos norte-america-
nos e a abertura de uma ação cau-
telar para que a Justiça brasileira
possa ir até os Estados Unidos ou-
vir os agentes americanos que es-
tariam envolvidos na Operação Es-
corpião, braço da Operação Con-
dor”, afirma João Vicente Gou-
lart, filho mais velho do ex-presi-
dente, em entrevista exclusiva ao
Brasil Econômico.

Há quase 37 anos, na madruga-
da de 6 de dezembro de 1976,
João Goulart sofreu um ataque
cardíaco fatal na estância da pro-
víncia argentina de Corrientes,
onde vivia exilado com sua espo-
sa, Maria Teresa. Cerca de três me-

ses após o incidente, diante de
um estranhamento de como as au-
toridades do Brasil e Argentina li-
daram com o corpo, a família co-
meçou a suspeitar que o presiden-
te pudesse ter sido envenenado a
mando de ditadores.

“Uma série de circunstâncias
veio a corroborar com essa suspei-
ta. A proibição da abertura do cai-
xão por 48 horas, por exemplo, foi
apontada anos depois por Mauro
Neira (ex-agente secreto uru-
guaio que confessou participar da
Operação Escorpião) como uma
ação para evitar a confecção de
provas sobre um atentado”, conta
o filho de Jango, que, atualmente,
dirige o Instituto João Goulart.

Aexumaçãodocorposófoipossí-
vel a partir da criação da Comissão
da Verdade, embora a família viesse
recorrendo ao Ministério Público
desde 2007, na tentativa de reabrir a
investigaçãosobreamortedeJango.

Quando o ex-presidente mor-
reu, Vicente Goulart morava dis-
tante do pai, na Europa. Um gru-
po paramilitar planejava o seques-
tro dos filhos de Jango, no fim de
1975, e a família, então, decidiu
protegê-los distante da América
Latina. “Ele estava planejando ir
nos encontrar para as festas de fi-
nal de ano e depois voltar para o
Brasil”, diz o filho do ex-presiden-
te. A expectativa era que o retorno
de João Goulart pudesse provocar
um processo de abertura política
ainda no governo de Ernesto Gei-
sel, plano que, em 2002, mostrou-
se impossível, com a descoberta
de que havia ordem de prisão do
presidente deposto assim que pi-
sasse em solo brasileiro.

O corpo de Jango será levado
ao Palácio do Planalto para home-
nagem na próxima quinta-feira.
“Toda nação digna merece escre-
ver sua historia com a verdadeira
ocorrência dos fatos. Jango foi o
único presidente republicano que
morreu no exílio e não teve as hon-
ras de chefes de estado”, reclama
Vicente Goulart.

BRASIL

Priscilla Arroyo
parroyo@brasileconomico.com.br

A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 916
milhões entre os dias 1º e 10 de
novembro, impulsionado pela
queda nas importações, infor-
mou o Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio
Exterior. No período, com seis
dias úteis, as importações so-
maram US$ 5,2 bilhões, 16,1%
abaixo da média diária de no-
vembro do ano passado e
13,5% inferior ao mesmo perío-
do de outubro.

Os gastos com a importação
de combustíveis e lubrifican-
tes, que este ano vêm castigan-
do o resultado comercial brasi-

leiro, tiveram queda de 56,9% nos
primeiros dias de novembro ante
o mesmo período de 2012, pela mé-
dia diária. Adubos e fertilizantes
recuaram 41,5% e automóveis e
partes tiveram retração de 11,3%.

Já as exportações somaram
US$ 6,116 bilhões,queda de 0,4%
em relação ao mesmo período de
novembro do ano passado e alta
de 2,7% ante outubro — ambas na
comparação pela média diária.

Em relação a novembro de
2012, as vendas de produtos bási-
cos cresceram 18,9% graças ao de-
sempenho de soja em grão, fumo
em folhas, minério de cobre, pe-
tróleo em bruto, farelo de soja,
carnes de frango e bovina e miné-
rio de ferro. A queda nas vendas
de produtos manufaturados
(-16,1%) e semimanufaturados
(-11,5%) limitou o desempenho
dos embarques. Reuters

São Paulo
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Jango será exumado amanhã

Período teve forte
queda nas importações
de combustíveis
e de fertilizantes

DILMA VISITA O PERU

Poucoantesdemorrer,JoãoGoulartplanejavaretornaraoBrasil

Autópsia do corpo poderá reabrir a investigação de um possível assassinato do presidente por ditadores militares

Balança comercial fecha com
superávit nos primeiros 10 dias
de novembro: US$ 916 milhões

A exumação do corpo
só foi possível a partir
da criação da Comissão
da Verdade, embora
a família tivesse
recorrido ao Ministério
Público desde 2007,
na tentativa de reabrir
a investigação
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IPC-S sobe 0,63%
na primeira semana

Alta de 16% nos
pedidos de falência

Renovação da frota
de trens da RFFSA

Plantio atinge 59% do previsto

CURTAS

O Índice de Preços ao Consumidor
Semanal (IPC-S) subiu em cinco
das sete capitais pesquisadas pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
na primeira semana de novembro,
na comparação com a última de
outubro. Na média, das sete
capitais pesquisadas, o IPC-S
subiu de 0,55% para 0,63%, na
passagem da última semana de
outubro para a primeira semana
de novembro. A FGV informou, em
comunicado, que a alta do IPC-S
foi influenciada, principalmente,
pelo aumento de preços dos
alimentos, com destaque para as
hortaliças e legumes. Entre as
capitais, Recife foi a que registrou
a maior inflação na primeira
semana de novembro, ante a
semana anterior. A taxa subiu de
0,35% para 0,58%. Logo em
seguida está Brasília, de 0,43%
para 0,64%. ABR

Em outubro, 181 pedidos de
falência foram registrados em
todo o país — alta de 16,02% frente
a setembro, com 156
requerimentos. O levantamento é
da consultoria Serasa Experian,
que identificou, no mesmo mês do
ano passado, 152 pedidos de
falência no país, aumento de
19,07%. As micro e pequenas
empresas foram responsáveis por
94 pedidos — 51,9% do total. Em
seguida, aparecem as grandes e
médias empresas, com 48 e 39
requerimentos de falência,
respectivamente. De acordo com a
instituição, houve aumento de
112,2% nas recuperações judiciais
requeridas em outubro — 104
frente a 49 no mesmo período de
2012. Do total, as micro e
pequenas companhias respondem
por mais de 78% dos pedidos de
recuperação, 82 ao todo. ABr

O plantio da soja no Brasil atingiu 59% da área prevista na atual

temporada, incremento de 11 pontos percentuais na semana, com o

avanço dos trabalhos finais nos principais estados produtores,

Paraná e Centro-Oeste. O cultivo está à frente dos 53% registrados

em igual período do ano passado, mas estável ante a média dos

últimos cinco anos. Reuters

Os concessionários de ferrovias
querem usar a verba que pagam
ao Tesouro Nacional pelo
arrendamento das concessões
para antecipar a renovação da
frota que pertencia à estatal Rede
Ferroviária Federal (RFFSA), disse
o presidente-executivo da
Associação Nacional dos
Transportadores Ferroviários
(ANTF), Rodrigo Vilaça. Segundo
ele, a proposta será detalhada
hoje ao ministro dos Transportes,
César Borges. Dos cerca de 103 mil
vagões e 3,8 mil locomotivas
operados pelas concessionárias
de ferrovias, cerca 1,6 mil
locomotivas e 40 mil vagões
são da antiga RFFSA e têm idade
média de 40 anos. A ideia das
empresas é comprar 600
locomotivas e cerca de 20 mil
vagões junto a fabricantes
nacionais. Reuters

PauloFridman/Bloomberg

Marcos Issa/BloombergNews

SOJA
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O Brasil tem um histórico forte-
mente protecionistacontraa im-
portação de software e hardwa-
re, entre outros produtos. Essa
políticaaindafazsentidonomer-
cado internacional?

Países que apoiam mercados
abertos, reduzem barreiras ao
comércio e aos investimentos e
criam ambientes de negócios
que incentivam a transparência
e a competição têm mais condi-
ções de expandir suas perspecti-
vas de crescimento econômico.
Isso inclui políticas que redu-
zem os custos de negócios de im-
portação e exportação, junta-
mente com procedimentos al-
fandegários que adotem pa-
drões internacionais. Observan-
do a história econômica, vemos
que os países que adotaram pro-
cedimentos para blindar suas
economias da competição inter-
nacional não tiveram sucesso. A
cadeia global de valor e produ-
ção está mudando a forma como
os mercados de bens e serviços
são produzidos e iniciativas para
reduzir os custos do comércio —
principalmente através do inves-
timento na educação, na espe-
cialização e no treinamento —
ajudam a entrar em novos mer-
cados. E isso se aplica inclusive
aos pequenos e médios negó-
cios. A experiência histórica, e
também os estudos do Banco
Mundial, mostram que ações
protecionistas não atingem o ob-
jetivo de aumentar a competiti-
vidade de um país.

Quais as principais questões do
livre comércio de TIC?

A primeira questão é como par-
tirmos para uma agenda de co-
mércio que forneça oportunida-
des para negócios com produtos
e serviços de TIC. A segunda par-
te da discussão é quais os benefí-

cios de um livre comércio em
TIC — que é uma rua de mão du-
pla, porque o livre comércio
com foco na difusão e adoção
dessas tecnologias pode ajudar
outros setores da economia. No
Banco Mundial, o que aprende-
mos em nossos estudos de co-
mércio é que expandir o comér-
cio e o acesso a tecnologias de in-
formação e comunicação pode
trazer grandes benefícios para
pequenas e médias empresas,
em toda a escala de desenvolvi-
mento de um país. Nossos estu-
dos sugerem, por exemplo, que
o investimento em TIC ajuda a
desenvolver a infraestrutura.
Por isso é importante reunir os
setores público e privado nessa
discussão.

O senhor acha então que a nego-
ciação para um livre comércio
de produtos de TIC é prioritária,
no âmbito das negociações ge-
rais do comércio mundial?

Acredito que as iniciativas as ex-
pandir o acesso à TIC, através da
redução das barreiras comer-
ciais, é importante e pode sim
ter um papel chave de estímulo
ao desenvolvimento econômico

global. Através de diferentes
meios, a TIC pode ajudar no estí-
mulo e aprimoramento da edu-
cação e da especialização, forne-
cendo novos caminhos às indús-
trias e empresas na redução de
custos e na expansão de merca-
dos, através do apoio à inova-
ção. E isso vale tanto para países
de baixa renda quanto para na-
ções desenvolvidas.

E qual é a principal barreira para
esse comércio?

A falta de progresso nas negocia-
ções multilaterais na Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC), há muito tempo, é foco
de preocupação. Por outro lado,
há barreiras tecnológicas e regu-
latórias ao comércio específico
de TIC. Precisamos achar novos
caminhos para continuar a abrir
os mercados, muitos países no
mundo têm grande potencial pa-
ra comercializar e ter acesso a
bens e serviços de TIC. Estudos,
inclusive do Banco Mundial,
mostram que os esforços para re-
mover barreiras ao comércio e
reduzir restrições a produtos e
serviços de TIC beneficiariam a
todos os países da OMC. E isso é
particularmente crítico neste
momento em que estamos sain-
do de uma séria recessão global
e que a economia mundial está
se reestruturando e ainda é frá-
gil. Neste cenário, a cadeia glo-
bal de valor de produção é uma
oportunidade para todos os paí-
ses. No mundo da tecnologia da
informação, as exportações e im-
portações de baixo custo de pro-
dutos e serviços de TIC podem
dar vantagens a um país dentro
da cadeia de valor global. E con-
tra nichos de mercado, qualquer
país que quiser promover sua
própria especialização pode fa-
zê-lo, usando fontes de tecnolo-
gia disponíveis em todo o mun-
do, desde que invista em educa-
ção, no treinamento e na espe-
cialização.

“Estudos, inclusive
do Banco Mundial,
mostram que esforços
para remover barreiras
ao comércio e reduzir
restrições a produtos
e serviços de TIC
beneficiariam a todos
os países da OMC”

BRASIL

ENTREVISTA

Paulo Henrique de Noronha
paulo.noronha@brasileconomico.com.br

▲

‘OS PAÍSES PROTECIONISTAS
NÃO TIVERAM SUCESSO’
Começa hoje, em São Paulo, a GPATS 2013 — Cúpula Mundial de Po-
líticas Públicas de Tecnologia da Informação (TI), realizada pela Fe-
deração das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da
Informação (Assespro Nacional), em parceria com a Federação Mun-
dial das Entidades de TI. É a primeira vez que o evento acontece no
Brasil, atraindo especialistas de todo o mundo para discutir temas
como governança na internet e a criação de um cyber-sistema glo-

bal imune. Outra questão importante na pauta é o livre comércio in-
tenacional de produtos e serviços de TI. “O livre acesso às tecnolo-
gias de informação e comunicação estimula todas as cadeias da eco-
nomia de um país, dando novos caminhos às empresas na redução
de custos, na expansão de mercado e na inovação”, conta o econo-
mista-chefe do Grupo de Pesquisa de Desenvolvimento do Banco
Mundial, John Wilson, nesta entrevista ao Brasil Econômico.

DeborahW.Campos/Divulgação

JOHN WILSON Economista-chefe do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento do Banco Mundial
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N
a próxima quinta-feira, às 10 da manhã, muitos

provavelmente estarão acompanhando atentamente a

sabatina de Janet Yellen, a mais provável futura presidente

do Fed, o banco central norte-americano. Espera-se que o Comitê

Bancário do Congresso aborde, nos seus questionamentos, pelo

menos dois temas que, por motivos distintos, estão pauta do debate

econômico em todo o mundo: o chamado Quantitative Easing (QE) e

a recuperação da economia dos Estados Unidos.

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

MRS YELLEN, O QE E A NOVA BOLHA

O primeiro tema tem sido uma
fonte de enormes lucros para os
mercados financeiros e de dor de
cabeça para as autoridades eco-
nômicas não americanas. Ele se
resume no seguinte: desde 2008
os esforços anticíclicos dos EUA
têm se ancorado na política mo-
netária mais expansionista de
sua história. Esta política inclui,
além dos instrumentos conven-
cionais de política monetária, a
injeção mensal de liquidez de
US$ 85 bilhões através da aquisi-
ção direta de títulos privados, de
médio e longo prazo, nos balan-
ços das instituições financeiras.
Com ela, os Estados Unidos se tor-
naram, junto com o Japão, pivôs
na inundação de liquidez nos
mercados financeiros internacio-
nais, com impactos diretos e indi-
retos sobre o câmbio das econo-
mias — especialmente daquelas
que têm mantido alguma forma
de regime de flutuação.

O resultado desta política não
convencional será, sem dúvida,
um segundo importante tema so-
bre o qual versará a sabatina da
srª Yellen. Ela provavelmente di-
rá que já começam a surgir resul-
tados positivos — mesmo que
ainda muito lentamente. Por
exemplo, no mês de outubro fo-
ram adicionados 204 mil empre-
gos — o que surpreendeu a maio-
ria dos economistas que não es-
perava mais do que 120 mil. Isto
poderia sugerir que o QE seria re-
visto. Porém, uma má notícia fa-
rá sombra sobre este dado: gran-
de parte dos novos empregos,
criados especialmente no setor
de serviços, é de baixa remunera-
ção. Este quadro não surpreen-
de, tendo em vista que a produ-
ção industrial norte-americana,
que vem se recuperando lenta-
mente, somente em setembro de
2103 atingiu os níveis do mesmo
mês de 2007. Esses dados prova-
velmente serão utilizados pela
srª Yellen para justificar a manu-
tenção do QE até que a economia
esteja mais sólida.

Essa anêmica recuperação dos
EUA contrasta fortemente com a
crescente e contagiante “alegria”
dos mercados financeiros. Veja-
se o que tem ocorrido com o índi-
ce Dow Jones que abarca o preço
de 30 grandes empresas daqui, to-
das blue chips: ele mais que dupli-
cou entre 2009 e 2013. Talvez ain-

da mais simbólico tenha sido o
primeiro lançamentos das ações
(o IPO) do Twitter, que abriu com
uma valorização de 70% do seu
valor de emissão na quinta-feira
passada. É sempre bom lembrar
que o Twitter, assim como foi o ca-
so do Facebook, oferece ao inves-
tidor somente uma “promessa”,
ainda incerta, de lucros, e, por-
tanto, de dividendos. O compor-
tamento exuberante do mercado
neste episódio lembra mais a cha-
mada bolha do dot-com do que
propriamente um crescimento ba-
seado na expansão dos “funda-
mentos das empresas”.

Da mesma forma, o mercado
imobiliário norte-americano
mostra algumas semelhanças
com o período anterior a 2008.
Por exemplo, o índice mais cota-
do para análise do mercado (o SP/
Case-Shiller index) — que sofre-
ra uma queda de mais de 30% en-
tre julho de 2006 e abril 2009, e
uma estagnação até janeiro de
2012 — teve um aumento acima
de 12% no seu último relatório.
Como se pode explicar este cresci-
mento no momento em que o
mercado de trabalho se encontra
engatinhando uma recuperação,
baseada no aumento de emprego
com remuneração mais baixa?
Quem está comprando e quem es-
tá financiando estes imóveis?

Tudo isso sugeriria preocupa-
ção. Mas nem tanto para a srª Yel-
len. Como economista de sólida
formação, ela sabe que expan-
sões muitos aceleradas de liqui-
dez em situação de crescimento

baixo geram pressões inflacioná-
rios — mas não necessariamente
sobre os preços de bens e produ-
tos. A liquidez excessiva pode ser
tranquilamente canalizada para a
valorização de ativos, financeiros
ou imobiliários — por razões espe-
culativas. E alguns economistas
acham que essa pode ser uma tá-
bua de salvação da economia nor-
te-americana: na medida em que
os preços de ativos crescem, au-
mentaria o patrimônio das famí-
lias, e, portanto sua confiança co-
mo consumidores. E na medida
em que cresce a demanda agrega-
da, mais incentivo para o investi-
mento — plataforma do sadio
crescimento de longo prazo. É o
tal “efeito-riqueza”.

Outros economistas, como este
autor, se preocupam quando o
crescimento dos preços dos ativos
supera de forma tão espetacular o
crescimento do produto, do em-
prego e da renda da maior parte da
população – especialmente os que
estudamos Hyman Minsky, o eco-
nomista norte-americano que de-
monstrou como as economias de
mercado são suscetíveis a crises fi-
nanceiras. E, infelizmente, a histó-
ria das últimas crises, inclusive a
de 2008, corrobora essa posição.

É sempre bom
lembrar que o Twitter,
assim como foi o caso
do Facebook, oferece
ao investidor somente
uma “promessa”,
ainda incerta,
de lucros, e, portanto,
de dividendos

EditoriadeArte

Coluna publicada às terças-feiras

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

A liquidez excessiva
pode ser canalizada
para a valorização de
ativos , por razões
especulativas. Alguns
economistas acham
que essa pode ser a
tábua de salvação da
economia dos EUA
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FábioAssolini
Analista sênior da Kaspersky

Hoje, já existem
casos de uso de
chaves criptográficas
de alta complexidade,
impossíveis
de ser quebradas.

Muitos dos programas
usados nesses ataques
conseguem identificar
a localização da vítima.
As mensagens são
enviadas no idioma do
usuário e usam, por
exemplo, como gancho,
a polícia local”

“

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br

No dia a dia de grande parte dos
centros urbanos, o número cres-
cente de casos de sequestros é ho-
je uma das principais raízes da sen-
sação de insegurança dos cida-
dãos. À margem dos incidentes
que escolhem vítimas sem distin-
ção de classe social, essa prática
começa agora a fazer seus primei-
ros reféns no mundo digital.

Mais conhecida no mercado de
segurança como ransonware, es-
sa modalidade de crime virtual se
apoia em softwares mal-intencio-
nados, que bloqueiam o acesso
dos usuários ao conteúdo armaze-
nado em seus PCs e notebooks,
por meio de chaves de criptogra-
fia. Em grande parte dos casos, os
alvos são as pastas que guardam
conteúdos como fotos e arquivos
pessoais. Para restabelecer o aces-
so a esse material, os cibercrimi-
nosos exigem o pagamento de um
resgate, em um prazo determina-
do, sob pena de apagar definitiva-
mente esses arquivos, caso a trans-
ferência não seja efetuada.

Para assumir o controle remo-
to das máquina e bloquear os ar-
quivos do usuário, os hackers
usam técnicas tradicionais, como
o phishing, golpe que desperta a
curiosidade e leva o usuário a cli-
car em um link malicioso ou aces-
sar uma página infectada.

O próximo passo é o envio de
uma suposta mensagem em nome
de um órgão oficial de segurança.
Com o logotipo dessa entidade, o
aviso ressalta que o acesso à má-
quina está bloqueado, em virtude
do equipamento armazenar con-
teúdo impróprio, como por exem-
plo, pornografia, músicas baixa-
das ilegalmente ou material rela-
cionado à pedofilia. O comunica-
do condiciona o restabelecimento
do acesso aos arquivos contidos
no dispositivo ao pagamento de
uma taxa, em um prazo determi-

nado, sob pena de apagar definiti-
vamente esse conteúdo.

A primeira ameaça desse porte
foi registrada em 1989. A escalada
de casos dessa natureza, no entan-
to, começou há cerca de dois
anos. "Esse tipo de ataque tem
crescido na esteira do avanço da
oferta de serviços de pagamento
on-line", diz André Carraretto, es-
trategista de segurança da Syman-
tec. Na maioria dos casos, o hac-
ker pede que o pagamento seja efe-
tuado por serviços desse porte e,
principalmente, por meio de moe-
das virtuais, as chamadas bi-
tcoins, que dificultam o rastrea-
mento da transação.

Outro componente destacado
pelos especialistas de segurança
ouvidos pelo Brasil Econômico é o
aumento da sofisticação na elabo-
ração dessas ameaças. "Hoje, mui-
tos dos programas usados nesses
ataques conseguem identificar a
localização da vítima. Automatica-
mente, as mensagens são envia-
das no idioma do usuário e usam,
por exemplo, como gancho, a polí-
cia local", explica Carraretto.

"Ao mesmo tempo em que blo-
queiam acesso aos arquivos, esses
softwares podem limitar o uso de
algumas funções no teclado".

A aplicação de recursos mais
avançados é mais um componen-
te na evolução das ameaças desse
porte. Até pouco tempo, muitos
ataques eram baseados em ele-
mentos básicos de criptografia, pa-
ra os quais as companhias de soft-
ware de segurança desenvolve-
ram ferramentas de reparo. "Ho-
je, já existem casos de uso de cha-
ves criptográficas de alta comple-
xidade, impossíveis de ser quebra-
das", afirma Fábio Assolini, analis-
ta sênior da Kaspersky.

Grande parte dos ataques de
ransonware tem origem nos paí-
ses do leste europeu. O alcance
desses incidentes, no entanto,
não está restrito a essa região. Re-
centemente, uma ameaça batiza-
da de CryptoLocker fez uma série

de vítimas nos Estados Unidos e
na Inglaterra. Foram registrados
casos também no Brasil. O progra-
ma bloqueava o acesso do usuário
aos arquivos em questão de minu-
tos e exigia o pagamento de US$
300, em um prazo de 72 horas. "Es-
sa é outra mudança recente. Há
cerca de três anos, o valor médio
de resgate estava na casa de US$
25 a US$ 50. Hoje, no caso de usuá-
rios domésticos, esse pedido pode
chegar a US$ 400", diz Leonardo
Bonomi, diretor de suporte e servi-
ços da Trend Micro.

Segundo os especialistas, outro
fator agravante nesse cenário é o
surgimento recente de casos que

têm as empresas como alvo princi-
pal. Nessa direção, um caso recente
teve desdobramentos inclusive no
Brasil. O ataque em questão explo-
rava vulnerabilidades de servido-
resremotosquecontrolamasopera-
ções dessas companhias. "O hac-
ker acessava toda a rede da empre-
sa, desativava o antivírus e instala-
vaoprogramamalicioso, criptogra-
fando todos os arquivos daquela
companhia", diz Assolini."Diver-
sas empresas foram vítimas desses
ataques, inclusive grandes bancos.
Além do Brasil, a lista incluiu países
como México, Peru e Argentina".

Na avaliação de Leonardo Bono-
mi, a tendência é de que o ran-
sonware migre cada vez mais para
o plano das corporações. Nesse ca-
so específico, a Trend Micro detec-
tou apenas em sua base de clientes
no Brasil uma lista com 400 víti-
mas do ataque, em sua maioria,
empresas. "Os valores de resgate
variaram de US$ 3 mil a US$ 9
mil", diz o executivo.

O próximo alvo desses ataques
são os smartphones. Os primeiros
casos registrados nesse ambiente
estão concentrados leste europeu
e na Ásia, e têm como foco os dis-
positivos baseados no Android.

AndréCarraretto
Estrategista de segurança
da Symantec

“

O QUE FAZER EM CASO DE
SEQUESTRO DE DADOS

1
Opagamentodataxanão
implicanecessariamentena
liberaçãodoconteúdo.
Por isso,nãoadianta
negociarcomos
sequestradoresvirtuais.

2
Osespecialistasdesegurança
recomendamqueousuário
nãoefetueopagamento.

3
Adicaparanãoficarrefém
dessesataqueséfazero
backup(cópiadesegurança)
detodososarquivoscontidos
namáquina,emum
HDexternoouem
serviçosdanuvem.

Editora: Flavia Galembeck
flaviag@brasileconomico.com.br

EMPRESAS

São Paulo

Quando os dados
se tornam reféns

NÚMEROS

▲

US$300
Foioquantooprograma
CryptoLocker,quefez
vítimasnosEUAena
Inglaterra,pediacomo
resgate.Oprazoparao
pagamentoerade72horas.

US$9mil
Valormaisalto jápedido
comoresgatededadosde
computadorescorporativos,
segundoasconsultorias.

Segundo consultorias, sequestros de informações nos últimos dois anos usam criptografia mais sofisticada e

recursos de localização. Resgates variam entre US$ 300 a US$ 9 mil, mas pagamento não é garantia de devolução
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Três executivos da Hyundai renunciam
O presidente de pesquisa e desenvolvimento da Hyundai, Kwon

Moon-sik, além de dois outros executivos, renunciaram ontem por

causa de uma série de problemas de qualidade na Coreia do Sul e nos

EUA, mercados onde a montadora fez recalls recentes por conta de

reclamações de consumidores. A coreana não divulgou os nomes dos

executivos que devem assumir esses cargos. Reuters

REUTERS/KimHong-Ji
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Amensageminformaqueo
conteúdodamáquinaestá
bloqueadoeexigeopagamento
deumataxapara liberaro
acessodousuário,emumprazo
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O uso de dispositivos pessoais
no ambiente de trabalho é
consequência direta da
“consumerização” do mercado
de tecnologia. “É um fenômeno
que subverte a ordem de
entrada da tecnologia nas
corporações. Os colaboradores
é que estão trazendo para a
empresa os novos dispositivos
lançados no mercado”, analisa
Cezar Taurion, da IBM Brasil.

Na prática, isso significa que
os consumidores domésticos
de tecnologia alargaram sua
fatia de mercado. Dados de
2009 da consultoria Gartner já
apontavam que os usuários
ditos “comuns” consomem
mais tecnologia do que os de

negócios. Na IBM, lembra Taurion,
as primeiras experiências com o
uso de dispositivos pessoais no
trabalho começaram entre 2008 e
2009, impulsionadas pelo sucesso
planetário do iPhone, da Apple.
“Antes, usávamos o BlackBerry,
mas quando veio o Iphone, muitos
colaboradores que haviam
comprado o aparelho para uso
pessoal quiseram utilizá-lo no
trabalho, diz. Para o executivo, a
tecnologia touchscreen, usada
hoje em dispositivos da Apple e
em celulares que rodam variantes
do sistema operacional Android,
permitiu uma popularização sem
precedentes dos smartphones. “É
muito mais intuitiva. Até uma
criança consegue entender.”

Cada vez mais comum nos Esta-
dos Unidos, o uso de dispositivos
e aplicativos de uso pessoal no am-
biente de trabalho se populariza
no país, em parte por influência
de grandes companhias interna-
cionais que disseminam a prática
por aqui. E também porque a ten-
dência ajuda a reduzir os custos
das corporações.

Conhecida no mercado ameri-
cano pela sigla BYOD (bring your
own device ou traga o seu próprio
dispositivo), ela é consequência
direta do aumento do poder dos
consumidores que, no papel de co-
laboradores, se tornam mais pro-
dutivos ao escolher a tecnologia
de sua preferência.

Levantamento feito pela con-
sultoria IDC entre agosto e setem-
bro deste ano, a partir de entrevis-
tas com 288 profissionais de TI (ge-
rentes e diretores) de empresas
brasileiras com mais de dez funcio-
nários, mostra que 38% permi-
tem o acesso a dados corporativos
em smartphones pessoais, contra
30% no ano anterior. Em relação
aos tablets, a permissão para utili-
zação no ambiente corporativo au-
mentou de 27% para 29% no perío-
do pesquisado.

“É uma tendência irreversível”,
sustenta Elia San Miguel, analista
da consultoriaGartner.“Não é ape-
nas uma questão de reduzir custos.
Asempresasperceberamqueo fun-
cionário podia ser mais produtivo
usando uma tecnologia com a qual
se sente mais à vontade, um dispo-
sitivo que ele mesmo escolheu e
com a qual está mais familiariza-
do”. O Gartner ouviu neste ano
2.053 diretores de TI ao redor do
planeta para saber se as compa-
nhias vãoparar defornecerdisposi-
tivos aos seus colaboradores. Den-
tro do universo de empresas que
participaram da pesquisa, 6% já
não fornecem devices aos seus em-
pregados. Tomando em considera-
ção as projeções para o ano de
2016, esse percentual sobe para
38%, chegando a 45% em 2020.

Embora a política de BYOD pri-
vilegie o poder de escolha do fun-
cionário, traz desafios para as
companhias que a adotam, princi-
palmente com relação à questões
de segurança de dados corporati-
vos e privacidade de informações
pessoais do empregado.

“Há problemas de segurança?

Sim, por isso a empresa deve ado-
tar uma política clara para o uso de
dispositivos pessoais”, argumenta
Cezar Taurion, gerente de Novas
Tecnologias da IBM Brasil. “Já exis-
tem softwares que permitem ras-
trear e apagar o conteúdo de um
celular perdido pelo funcionário,
por exemplo.”

Na Intel, o uso de dispositivos
pessoais no ambiente corporati-
vo remonta à década de 1990,
com a adoção de laptops em subs-
tituição aos desktops nos Esta-
dos Unidos. A partir de 2010, a
política de BYOD começou a ser
implementada mundialmente.
Segundo Luzzi, além de ampliar
a produtividade, o BYOD contri-
buiu para reduzir custos dentro
da empresa. Em 11 anos, o uso de
dispositivos móveis pessoais re-
duziu em 67% o custo total de
propriedade — TCO, na sigla em
inglês — que engloba gastos com
hardware e software.

EMPRESAS

Rodrigo Carro
rodrigo.carro@brasileconomico.com.br

NÚMEROS

▲

Divulgação

Gadgets pessoais invadem
redes e ambiente corporativos

Consumerização impulsiona
adoção de novas tecnologias38%

Dasempresasbrasileirasouvidas
peloIDCpermitemoacessoa
dadoscorporativosem
smartphonespessoais,contra
30%em2012.

29%
Dascompanhiasouvidasno
levantamentodãopermissãoa
seuscolaboradoresparautilização
detabletspessoaisnoambiente
corporativo.

ParaTaurion,daIBM,usodedispositivosmóveispessoaisemambientecorporativodeveterregrasclarasdesegurança

Tendência dos colaboradores de levar ao ambiente trabalho smartphones e tablets pessoais se populariza no país
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■ “Sevocêdeixarseubarcono
porto,eleprovavelmentenãovai
afundar.Oproblemaéqueele
nãofoi feitopara isso”.Estaé
umafrasequetemsidorepetida
àexaustãoquandosecomenta
essenóqueéasegurançaonline
emtemposdemobilidadetotal.
Queremdizerqueaúnica
maneiradetersuamáquina
100%seguraédeixando-a
desligada.Afrasetambémfoi
ditaduranteoIntelSummit,que
reuniuexecutivosnãosóda
fabricantedechips,comode
outrastantasempresasde
tecnologia.Oschipsestãocada
vezmenores,asmáquinasestão
cadavezmais lindase
eficientes.Massegurança
continuasendoumassunto
incômodo.Quandosepensaem
computação‘vestível’,por
exemplo,aencrencaégrande.
Imaginequevocêesteja
usandoseumelhorsmart-casaco
eelesejahackeado.Podeser
constrangedor.Vocêachaisso
impossível?Desde11de
Setembro, jádisseopoeta,nada
maiséimpossível...Umacoisaé
certa:quemdescobriracurapara
ainsegurançadigitalficarámuito
bemnafita.

■ “Trabalhonãoémaisonde
vocêestá,masoquevocêfaz”.
Comamobilidade,cadavez
menosgenteprecisade lugares
fixos,escrivaninhas,desktops...

■ “Sevocêfezumappque
precisademanualdeuso,então
vocêfezalgoerrado”.

■ “Porquenãoexisteuma
políticaespecialparaa
implantaçãodedatacenterno
país?”Hummm,eisaíumaboa
pergunta.

C
omo de costume nesta época do ano, Papai Noel está

trazendo dúzias de novidades para os amantes da

tecnologia. No último fim de semana, grandes

fabricantes apresentaram algumas máquinas que vão

encher os olhos na mesma proporção em que podem

esvaziar a poupança dos mais distraídos. Coisas muito boas,

bem bonitas e razoavelmente caras, com assinatura de Acer,

Asus, CCE, Dell, HP etc. Valem quanto pesam. No coração de

todas elas bate um chip Intel.

Mobilidade, claro, é a palavra-chave, como não poderia

deixar de ser. Pelo jeito, vamos tropeçar em tablets em 2014,

basicamente porque o gigante acordou. Antes tarde do que

nunca, a Intel se tocou de que não daria mais para ignorar

que o povo quer dispositivos móveis, por mais que os usem

apenas no conforto do lar. Como já vimos por aqui, tablets

e smartphones estão vendendo como água, e os desktops

só não vão ficando nas prateleiras porque a indústria,

claro, trabalha no limite das encomendas. Sem desperdício.

Verdade que a Intel não vê bem assim. Diz que os desktops

sempre terão seu lugar. No mundo corporativo, por

exemplo, há inúmeras tarefas que dispensam mobilidade.

E, segundo a fabricante número de um de

processadores, 55% dos consumidores brasileiros

que querem seu primeiro PC vão comprar desktops,

porque servem para toda a família. Não por acaso,

diz a empresa, essas máquinas responderam

por 41% das suas vendas nos últimos 12 meses.

Ok, então. O desktop não morreu.

Mas os tablets vêm que vêm. Como o
mercado AA já está bem saturado — pra-
ticamente dividido entre os iPads e os Sa-
msungs — o alvo agora é o consumidor
menos afortunado. Daí que enchem os
olhos os R$ 499 cobrados pelo CCE Mo-
tion.Tab, com tela de 7 polegadas, Blue-
tooth, Wi-Fi e, melhor de tudo, um An-
droid 4.0. Sem conexão 3G, quebra o ga-
lho de quem não precisa de muito desem-
penho, que é o caso da criançada.

Claro que o pessoal ainda estranha —
ou desdenha — quando se fala em CCE,
de lembranças tristes para muitos consu-
midores. Mas é bom ver que a empresa
foi comprada pela Lenovo por R$ 300 mi-

lhões, ano passado, e os chineses não ar-
riscariam seu nome à toa. Ontem, aliás,
a Lenovo informou que assumiu a lide-
rança no mercado brasileiro de PCs. Por
essas e por outras, aposto que a CCE, pe-
la sua presença em todo o país, é uma
boa opção para quem não quer ou não
pode gastar muito.

Outro bom sinal é a chegada das má-
quinas 2 x 1, que são os notebooks que vi-
ram tablets quando você retira o seu te-
clado. Aliás, lembro que há pelo menos
três anos que a HP já trabalha com ta-
blets conectados a impressoras. Estes 2
x 1 apresentados agora ainda me pare-
cem meio pesados, mas são uma das

apostas para determinados nichos, co-
mo setor de vendas ou estudantis.

Por falar nisso, a Intel continua inves-
tindo no filão educacional. Suas expe-
riências no Rio Grande do Sul e em Per-
nambuco, no nível básico, bem que po-
deriam ser copiadas Brasil adentro. E os
incentivos a universidades e inovação
continuam. Agora em 2014, vai doar pla-
cas Galileo para cem universidades, de
olho no mercadão dos computadores
‘vestíveis’ e a Internet das Coisas.

Tudo a ver. O trabalho de formação
tem que ser conjunto, e não apenas uma
iniciativa de governo. Até porque, se for
depender disso, já era. Coluna publicada às terças-feiras
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Os setores de óleo e gás, minera-
ção e manufaturas são as apostas
da Orange Business Service — bra-
ço da francesa Orange que fornece
tecnologia da informação (TI) e ser-
viços de telecomunicação para
multinacionais — para aumentar
sua participação na América Lati-
na.“Asempresas destessetores, ge-
ralmente, não têm sua operação
restrita a um só país. Como foca-
mos em multinacionais, aí estão as
nossas oportunidades”, explica o
vice-presidente de Vendas da
Orange Business Services para
América Latina, Mauro Cruzeiro.

Segundo ele, o Brasil é o princi-
pal mercado na região, funcionan-
do como uma espécie de hub de
atração de clientes. “Buscamos
multinacionais brasileiras que
querem se internacionalizar e em-
presas de outros países que vêm
para cá. É comum que compa-
nhias de países da América Lati-
na, como Argentina, Chile e Co-
lômbia, iniciem suas operações

em países de língua espanhola,
mas já observamos também que o
Brasil começa despontar como in-
vestimento dessas empresas pelo
tamanho do mercado. Esse movi-
mento já acontecia com as empre-
sas americanas”, conta.

A expansão do número de clien-
tes nesses segmentos vai ajudar a
empresa a atingir a meta de gerar
receitas de € 1 bilhão em merca-
dos de maior crescimento, que in-
cluem América Latina, Oriente
Médio, África e Ásia-Pacífico, até
2015. A Orange teve faturamento
global de € 42 bilhões no ano pas-
sado, sendo o seu braço corporati-
vo responsável por € 7 bilhões.

O armazenamento na nuvem,
osserviçosdevídeoeoBusinessTo-
getheras Service — propostade co-
municação unificada em nuvem,
que engloba, por exemplo telefo-
nia,conferências edados, e quepo-
dem ser acessados de qualquer lu-
gar — serão os principais serviços
explorados pela empresa na região.

“As empresas buscam a nu-
vem, pois ela acaba com os inves-
timentos em servidores e data

centers. Observamos ainda um
crescimento no uso de vídeos,
que reduzem a necessidade de
viagens, mas garantem intera-
ção”, diz Cruzeiro. “Ajudamos na
competitividade das empresas,
trazendo mais produtividade.
Nos Estados Unidos, uma empre-
sa consegue gerar US$ 300 mil
por funcionário, enquanto as bra-
sileiras geram bem menos, cerca
de US$ 60 mil”, completa ele.

No início do mês, Diana Ein-
terz, líder da Orange Business Ser-
vices nas Américas, assumiu tam-
bém a função de diretora de Gran-
des Contas francesas. O objetivo é
auxiliar os clientes, tanto os aloca-
dos na França quanto os no conti-
nente americano, a expandir ope-
rações para outros mercados.

“Um dos objetivos é desenvol-
ver os negócios internacionais dos
clientes franceses. Grande parte
da expansão internacional dessas
empresas está em mercados de al-
to crescimento, como a América
Latina. Isto é semelhante ao que
estamos vendo de clientes ameri-
canos”, explica Diana.

Diana Einterz
Líder da Orange Business
Services nas Américas

A OSX, empresa de construção
naval de Eike Batista, protoco-
lou ontem na Justiça do Rio pe-
dido de recuperação judicial. O
pedido, confirmado pela asses-
soria de imprensa da compa-
nhia, foi aprovado pelo Conse-
lho de Administração da OSX
em caráter de urgência, segun-
do fato relevante divulgado na
última sexta-feira. Com a efeti-
vação do pedido, a OSX torna-
se a segunda empresa do grupo
EBX a ingressar com tal proces-
so na Justiça.

Com dívida acima de R$ 5 bi-
lhões, a empresa de constru-
ção naval de Eike Batista segue
a empresa-irmã, a petroleira
OGX, que buscou proteção con-
tra credores em 30 de outubro,
listando dívidas de mais de R$
11 bilhões. Documento divulga-
do pela OSX na sexta-feira diz
que o pedido inclui a holding e
as controladas OSX Constru-
ção Naval S.A. e OSX Serviços
Operacionais Ltda.

O fato relevante não mencio-
na a unidade de leasing da
OSX, indicando que ela ficará
fora da recuperação judicial. Es-
sa subsidiária encomenda a
construção das plataformas de
produção de petróleo e depois
aluga as embarcações para
clientes. Sem estar sob o crivo
da Justiça, a unidade poderá
vender as unidades que possui
e levantar montante bilioná-
rio. Recentemente, a OGX can-
celou dois contratos de aluguel
de plataformas da OSX.

O processo de recuperação
judicial protege a empresa con-
tra eventuais pedidos de falên-
cia, por conta de dívidas junto
a fornecedores. No fato relevan-
te publicado na sexta-feira, a
empresa informou ainda que
vai devolver à LLX parte da
área do Porto do Açu, no norte-
fluminense, onde estava cons-
truindo um estaleiro. Reuters

Grande parte
da expansão
internacional
das empresas francesas
está em mercados
de alto crescimento,
como a América
Latina”
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gmurno@brasileconomico.com.br “

Orange planeja gerar
€ 1 bi em emergentes

▲

Divulgação

PatriciaSantos

SegundoMauroCruzeiro, aOrange faturou€42bilhõesnoanopassado,sendooseubraçocorporativo responsável por€7bilhões

Com dívida de R$ 5 bi,
empresa de Eike
Batista pede proteção
contra credores

O fato relevante
não menciona
a unidade de leasing
da OSX, indicando
que ela ficará fora
da recuperação
judicial

Braço corporativo da multinacional francesa foca em setores como óleo e gás, mineração

e manufatura para ampliar sua receita. Nuvem e serviços de vídeos estão entre as apostas

Após OGX,
OSX vai à
recuperação
judicial
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Brasil Potássio descobre novas jazidas

O BNDES está
tentando criar
um ciclo virtuoso
no qual você
tem um mercado
demandando bônus
e, consequentemente,
mais bônus sendo
vendidos”

As descobertas estão localizadas próximas ao Porto da Hermasa,

em Itacoatiara e em Novo Remanso, às margens do Rio Amazonas,

a poucos quilômetros da Linha de Transmissão Tucuruí-Manaus,

em fase final de construção. As jazidas confirmam o potencial

geológico da Bacia do Amazonas por incluir reservas do mesmo

porte das canadenses e russas. O potássio é usado como fertilizante.

FábioMaimoniGonçalves
Diretor financeiro da Eólicas do Sul

“

Divulgação/Ag.Vale

O Brasil está buscando aumentar
o investimento em infraestrutu-
ra ao mesmo tempo que controla
os empréstimos subsidiados pelo
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social ( BN-
DES). Os maiores desenvolvedo-
res de parques eólicos do país es-
tão colocando essas metas à pro-
va ao procurarem vender bônus
isentos de impostos no mercado
local pela primeira vez.

A presidenta Dilma Rousseff
transformou em lei uma medida de
2011 para incentivar estrangeiros e
investidores individuais a compra-
rem dívida corporativa local ligada
à infraestrutura, eliminando um
imposto sobre lucros provenientes
dos títulos. Até agora, apenas R$

4,28bilhões embônusforam emiti-
dos a investidores.Os produtores
de energia, que estão buscando fi-
nanciar R$ 200 bilhões em projetos
até 2022, estão enfrentando a pers-
pectiva de apoio financeiro limita-
do do BNDES, depois que o governo
disse que o banco reduzirá os em-
préstimos em 20% como parte de
umesforçoparaconteromaiordéfi-
cit orçamentário desde 2009. As
empresas eólicas precisarão mistu-
rardiferentes tiposdefinanciamen-
to e bônus de infraestrutura para
oferecer as taxas mais atrativas de-
pois dos empréstimos do BNDES.

A HSBC Holdings prevê que os
desenvolvedores pagarão uma ta-
xa de juros de 13%, maior que os
8% dos empréstimos do BNDES.

A Eletrosul, uma unidade da
usina de energia estatal Eletrosul
Centrais Elétricas S/A, e a Rio
Bravo Investimentos S/A, a gesto-
ra de ativos fundada pelo ex-pre-
sidente do Banco Central Gusta-
vo Franco, planejam vender R$
200 milhões em bônus de infraes-
trutura com vencimento em até
14 anos para 21 parques eólicos
até junho, disse a Eólicas do Sul,
uma joint venture criada para ge-
renciar os projetos. A Eletrosul e
a Rio Bravo Investimentos decidi-
ram vender bônus por meio de
três holdings depois que o BN-
DES ofereceu cobrir 65% de seus
custos, disse Fábio Maimoni Gon-
çalves, diretor financeiro da Eóli-
cas do Sul.

“O BNDES está tentando criar
um ciclo virtuoso no qual você tem
um mercado demandando bônus
e, consequentemente, mais bônus
sendo vendidos. Com isso, ao lon-
go do tempo, o BNDES pode redu-
zir sua participação no apoio a pro-
jetos”,complementou Gonçalves.

Cerca de R$ 100 milhões em
vendas de bônus de infraestrutu-
ra foram aprovados pelo governo
até julho deste ano e mais de qua-
tro quintos desse total foram des-
tinados a projetos de geração de
energia, segundo dados do Minis-
tério da Fazenda.

O Brasil está construindo mais
parques eólicos do que parques
de qualquer outra tecnologia de
energia, segundo dados compila-
dos pela Bloomberg. Os desenvol-
vedores receberam 55% dos con-
tratos para vender energia a dis-
tribuidoras nos leilões organiza-
dos pelo governo desde 2011.

Os parques eólicos fornece-
rão 9,5% da eletricidade do país
em 2022, acima do 1,5% do ano
passado, disse a agência nacio-
nal de energia Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE), em seu
site na internet. Bloomberg

Emissão de bônus é a saída
para eólicas captarem recursos
Com empréstimos 20% menores no BNDES, presidenta isentou de impostos ganhos dessas aplicações

POTÁSSIO
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Serão vendidos este
ano oito milhões de
garrafas de espumante.
A expectativa de
comercialização da
bebida no final do ano,
que hoje é de 50%, em
anos anteriores já
chegou a ser de 80%”
DanielSalton
Presidente da Vinícola Salton

Os espumantes brasileiros estão
em alta. E o período de festas de fi-
nal de ano é, de fato, o “Natal” do
setor. Algumas das principais vi-
nícolas brasileiras já aumentaram
os estoques e projetam vendas ain-
da maiores neste ano, na compara-
ção com 2012. Dados do Instituto
Brasileiro do Vinho (Ibravin)mos-
tram que, de janeiro a setembro
deste ano, a venda de espumantes
nacionais aumentou 12,75%, en-
quanto que os importados recua-
ram 25,70%.

A participação dos espumantes
nacionais no mercado brasileiro
(market share) até setembro ficou
em 74%, enquanto que os importa-
dos representaram 26%. Com a
projeção de repetir o desempenho
do ano passado, de incremento de
12% nas vendas do produto, as vi-
nícolas devem comercializar 8,99
milhões de litros só no último tri-
mestre de 2013. Dados apurados
para o Ibravin a respeito do fatura-
mento dessa categoria de produ-
tos, apontam que os resultados
em 2012 chegaram a R$ 226,7 mi-
lhões. Para este ano, a tendência é
que seja ainda maior, com a alta
de 12% nas venda s além do novo
perfil do consumidor, que quer
produtos de maior qualidade.

Apesar de o Natal e o Ano Novo
continuarem sendo os períodos
mais pujantes para o mercado, o
comportamento de consumo do
brasileiro tem deixado os fabri-
cantes animados. Cerca de 60%
das vendas de espumante da mar-
ca Chandon no Brasil ocorrem
nos dois últimos meses do ano.
Porém, a maneira que os brasilei-
ros consomem espumantes está
mudando. A bebida passou a ser
consumida em outros momentos,

principalmente na temporada do
verão. E é esse novo consumo que
torna o crescimento de dois dígi-
tos da marca uma constante nos
últimos cinco anos.

Há 40 anos no Brasil, a Chan-
don pertence ao grupo francês
LVMH (Moët Hennessy - Louis
Vuitton) — conglomerado mun-
dial de artigos de luxo. No terroir
da Serra Gaúcha, a marca produz
os espumantes Chandon Réserve

Brut, Brut Rosé, Riche Demi-Sec,
Passion e Excellence par Chan-
don. Foram 20 milhões de garrafas
em 2012, volume que deverá cres-
cer de 10% a 1 2% neste ano.

Daniel Salton, presidente da
Vinícola Salton,também ressalta
a mudança de hábitos do consu-
midor. O mercado brasileiro ,
diz ele, vai continuar crescendo
no consumo de espumantes. A
estimativa é de que, nos próxi-

mos dez anos, o crescimento seja
de 10% a 15% ao ano. “Serão ven-
didos este ano oito milhões de
garrafas de espumante o equiva-
lente a seis milhões de litros. A
expectativa de comercialização
de espumantes no final do ano,
que hoje é de 50%, em anos ante-
riores chegou a 80%.

O consumo ainda é grande nes-
te período, mas percebemos que
ele tem se distribuído melhor em

todos os meses do ano, devido à
mudança de hábito dos brasileiros.

Na Dal Pizzol, a previsão tam-
bém éde ampliação nas vendas e na
produção em 10%. Fred Schlesin-
ger, representante de Marketing da
empresa no Rio de Janeiro, afirma
que o espumante brasileiro é reco-
nhecido mundialmente pela quali-
dade.“No Brasil, os espumantes le-
vam vantagem porque os impostos
atingem mais os vinhos. No país, os
espumantes nacionais têm preço
competitivo”, diz. Entre as novida-
despara2013,umanovalinhadees-
pumantes com preços entre R$ 58 e
R$ 70. A produção de espumantes
da Dal Pizzol em 2012 foi de 80mil
garrafas.Aaltade10%deverásere-
petir também no próximo ano.

Humberto Cárcamo, gerente
geral da Casa Flora, especializada
em produtos nacionais e importa-
dos, diz que os espumantes nacio-
nais ganham cada vez mais a prefe-
rência do consumidor.“Os espu-
mantes já entram nas harmoniza-
ções de pratos e sobremesas e ga-
nham espaço no dia a dia do consu-
midor”, afirma.

“

A produção nacional de cerveja re-
cuou 2,2% no acumulado de janei-
ro a outubro desse ano, na compa-
ração com o mesmo período do
ano anterior, segundo relatório di-

vulgado pela Associação Brasilei-
ra da Indústria da Cerveja (Cerv-
Brasil). De acordo com a associa-
ção, que representa as principais
cervejarias do país, trata-se do oi-
tavo mês seguido de queda.

Levandoemcontaapenas apro-
dução de outubro ante o mesmo
mês do ano passado, a queda é de
4,3%,passando de1,37bilhão deli-
tros em 2012 para 1,26 bilhão de li-

tros no mês passado. Os dados são
compiladospeloSistemadeContro-
le de Produção de Bebidas (Sicobe),
da Receita Federal.

O quadro desfavorável, diz Pau-
lodeTarsoPetroni,diretor-executi-
vodaCervBrasil,sedeveaomomen-
to “desafiador” da economia.

“O setor trabalha com foco no
longo prazo e o mercado tem um
grande potencial de consumo. Te-

mos confiança no desenvolvimen-
to do país”,afirma o executivo.

A inflação da cerveja, que é me-
dida pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), chega a
8,1% de janeiro a outubro deste
ano. A AmBev, que lidera o merca-
do brasileiro de cervejas, amargou
resultados ruins no último trimes-
tre, conforme balanço da empresa.
O lucro líquido foi de R$ 2,2 bilhões,

quedade7,94%contraomesmope-
ríodo de 2012, quando o lucro foi de
R$ 2,5 bilhões.

Apesar do resultado negativo,
analistas avaliam que a Copa do
Mundo no ano que vem e o proces-
so de reestruturação em andamen-
to, com a troca de ações da Compa-
nhia de Bebidas das Américas pa-
ra a nova empresa AmBev S/A, da-
rão fôlego à companhia.

EMPRESAS

Erica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

Produção de cerveja volta a registrar queda

▲

FernandoSouza

HumbertoCárcamo,daCasaFlora:vendasdeespumantesbrasileirosaumentapelaaltanaqualidade

Momento desafiador
da economia é visto
como um dos motivos
de retração na produção

Espumantes em alta no Brasil
Produto nacional deverá fechar o ano com alta de 12% nas vendas. Principais fabricantes projetam crescimento e

percebem mudança nos hábitos do mercado, que consome a bebida para além do período de festas de final de ano
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Edu Gaspar, ex-jogador e
gerente de futebol do Corinthians

Meia habilidoso, elegante e de passes precisos,
Edu Gaspar fez relativo sucesso com as camisas de
Corinthians, Arsenal, da Inglaterra, e Valência,
da Espanha. Jogou até pela Seleção. Ao
pendurar as chuteiras, em 2011, iniciou
uma nova fase na carreira, assumindo o
cargo de gerente de futebol executivo
do Corinthians, clube que o revelou
em 1997. Já no segundo ano na

função participou do planejamento da inédita
conquista da Libertadores, o mais sonhado dos

títulos pelos corintianos, e do bicampeonato
mundial Interclubes no Japão. O bom trabalho lhe
rendeu o prêmio de melhor executivo do ano em

2012, conferido pelo júri do Prêmio BrsM.
Logo que começou a ganhar a dinheiro na

carreira, Edu contratou os serviços de
um economista para assessorá-lo

nas finanças. Hoje ele diversifica
seus investimentos em aplicações
financeiras, carteiras de ações,
imóveis e previdência privada.

N
o painel que abordou o papel das novas arenas na

transformação do futebol brasileiro, no seminário

Business F.C, na semana passada, o diretor da OAS

Arenas, Carlos Eduardo Paes Barreto, responsável pela

gestão da Arena do Grêmio, acendeu o sinal amarelo aos

dirigentes de alguns clubes. Nos contratos das instalações

da construtora há uma cláusula que penaliza

financeiramente os times que perderem mando de jogos em

decorrência de brigas causadas por suas torcidas. O acordo

do Internacional com a BRIO, empresa criada pelo clube em

parceria com a Andrade Gutierrez para administrar o Novo

Beira-Rio, também prevê indenização nos mesmos casos.

Procuradas, WTorre, responsável pelo novo estádio do

Palmeiras; Minas Arena, a gestora do Mineirão, estádio

que pelos próximos 25 anos será utilizado pelo Cruzeiro,

e o Grupo Galvão, que cuida do novo Castelão e mantém

parceria com o Ceará, informaram que não há nos contratos

previsão de multa ou indenização nessas situações.

A Odebrecht, que está à frente da gestão do Maracanã,

Fonte Nova e Arena Pernambuco, preferiu se amparar nas

cláusulas de confidencialidade e não respondeu ao

questionamento da coluna. De qualquer forma, na era das

arenas a violência das torcidas organizadas pode causar

muito mais prejuízo do que a "simples" perda de renda e as

despesas de viagem. É bom lembrar que nesse Brasileirão,

Corinthians, São Paulo, Vasco e Cruzeiro perderam mandos

de jogos graças ao mau comportamento de suas torcidas.

E essa conta pode ficar bem mais salgada.

OministroAldoRebeloatuaemduas

frentespara levaradianteaproposta

desanarasgigantescasdívidas

fiscaisdosclubesdefuteboldopaís.

Deumladoapoiaoprojetodo

secretárionacionaldeFutebol,

ToninhoNascimento,queprevêo

refinanciamentodosdébitosematé

20anos.Poroutro,articulacomo

deputadofederalVicenteCândido

(PT-SP)para levaràCâmaraFederala

propostaquetrocariaopassivopor

investimentosnaformaçãodeatletas

olímpicoseno esportecomunitário.

Mesmosemasreceitasde

estacionamento,praçasde

alimentaçãoedoshoppingcenter

queseráconstruídoao ladodonovo

Beira-Rio,que irãoparaaBRIO,

empresacriadapelaAndrade

Gutierrezepelo Internacionalparaa

gestãodaarena,oclubeprojetaum

aumentode 30%nofaturamentoem

relaçãoaovelhoestádio.Segundo

JorgeAvancini,diretordemarketing

colorado,oantigoBeira-Riorendia

aproximadamenteR$2milhõespor

anoaoclube.Semcontarabilheteria.

Número da semana
INVESTCRAQUE

Coluna publicada às terças-feiras

JosemarGonçalves/JornaldeBrasília

CHICOSILVA
chico.silva@brasileconomico.com.br

Aldo é o “craque”
do Sem Dívida F.C

Inter projeta lucro
com novo Beira-Rio

E$PORTE CLUBE

MarceloCamargo/ABr

R$142bi
Essaéasomaestimadados
rendimentosmensaisdostorcedores
dos12clubesmaispopularesdopaís,
segundodadosdeumlevantamento
daPluriConsultoria.OFlamengotem
atorcidacomomaiorvolumede
rendimentosdoBrasil.

Divulgação

DanielRamalho

VIOLÊNCIA = PREJUÍZO
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Heloisa Villela
heloisa.vilela@brasileconomico.com.br

Depois da derrocada do mercado
de títulos garantidos pelas dívidas
imobiliárias, agora é a vez dos pa-
péis que usam o pagamento de alu-
guéis como lastro. A ideia é a mes-
ma, muda apenas o pagamento da
dívidaemquestão.Seantesospaga-
mentosmensais daprestaçãodaca-
sa própria eram considerados ga-
rantia sólida o suficiente, a bola da
vez agora são os aluguéis pagos pe-
los americanos. É a nova fronteira
de lucros do mercado financeiro
americano.

A lógica do título é a mesma do
precursor desastroso. Uma empre-
sa emite títulos com resgate de um
a três anos que têm como garantia
o pagamento infalível de milhares
de contratosdealuguel emdiferen-
tes centros urbanos do país. Quem
apresentou a novidade foi a empre-
sa Blackstone, em parceria com o
Deutsche Bank. Segundo a Blacks-
tone, quase 90% dos contratos de
aluguelquegarantemos novos títu-
los são relativos a imóveis em qua-
tro estados: Arizona (Phoenix),Ca-
lifórnia (Los Angeles, Sacramento
e Riverside), Georgia (Atlanta) e
Flórida (Tampa).

Não é por acaso que os contra-
tos de aluguel em questão se con-
centram nos estados que mais so-
freram com a crise do mercado
imobiliário em 2007-2008. Nestes
centros urbanos, o volumedehipo-
tecas executadas foram os mais al-
tos do país, o que deixou milhares
de imóveis vazios e um mesmo nú-
mero de famílias sem moradia. Um
problema sério para a economia
ter tantos imóveis parados. Sem fa-
lar nos problemas de segurança e
na desvalorização dos bairros se-
miabandonados.

O Federal Reserve (Fed), o ban-
co central norte-americano, criou
um programa, no começo do ano
passado, para combater o proble-
ma. Uma iniciativa que estimula e
facilita acompra de grupos de imó-
veis. Claro que não é uma solução
para casar famílias desalojadas
com imóveis parados. A ideia é in-
centivar a entrada de grandes gru-
pos no mercado. Eles compram
uma porção de imóveis, renovam o
queforprecisoecolocamnomerca-
do de aluguel.

Ter um imóvel sempre foi o sinal
de realização do “sonho america-
no”. O país mudou a qualidade do
sonho. O objetivo agora, parece, é
poder alugar uma casa ou aparta-
mento. Contando com essa nova
realidade da qual a grande maioria
não tem como escapar, surge uma

grande oportunidade para quem
tem muito dinheiro e pode investir
nesses imóveis para coletar os alu-
guéis. Mas a Blackstone não parou
por aí. A empresa, aparentemente,
investiu US$ 5,5 bilhões na compra
de 32.000 imóveis que estavam
abandonados, fez as reformas e es-
táalugandoaspropriedades.Emse-
guida, com a ajuda do Deutsche
Bank, está “securitizando” os
bens. Ou seja, está levantando di-
nheiro no mercado com a emissão
detítulosgarantidospelopagamen-
to dos aluguéis, que são agrupados
em um pool.

Em síntese: o governo america-
no, através do Fed, incentivou e fa-
cilitoua comprade imóveis emblo-
co para que os grandes investidores
se encarregassem de oferecer os
apartamentos e casas no mercado

de aluguéis. Quem não pode mais
pagar as prestações da casa própria
e perdeu o imóvel precisa morar
em algum lugar, pagando aluguel.
Aparentemente, o maior investi-
dor até o momento é a Blackstone,
que decidiu usar os aluguéis a rece-
ber como garantia colateral de no-
vos títulos que emitiu e tenta ven-
der a fundos de investimento para
captar recursos, comprar outros
imóveis, renovar e alugar.

Na internet, a página Zero Hed-
ge, inaugurada em 2009, fez críti-
cas duríssimas ao novo instrumen-
to financeiro. As análises e notí-
cias da Zero Hedge são escritas
por pessoas que usam o mesmo
pseudônimo, Tyler Durden, e são
todas profissionais do mercado fi-
nanceiro, que conhecem a máqui-
na muito bem, por dentro. Sobre

os títulos lançados agora, a Zero
Hedge comentou:

“Da última vez que houve uma
grande divergência (de preços),
Wall Street criou toda uma indús-
tria de títulos garantidos por dívi-
das imobiliárias residenciais na
qual Paulson, Goldman agrupa-
vam dívidas imobiliárias, fatiavam
esse bolo em diferentes grupos de
risco e as vendias aos compradores
idiotas esfomeados por lucros. Co-
motodomundosabe,essabolhaes-
pecífica de securitização terminou
coma falênciadoLehman,o socor-
ro ao AIG e um quase colapso com-
pleto dosistemafinanceiro.A secu-
ritização está de volta, baby, e des-
sa vez é mais assustadora e arrisca-
da do que nunca”.

Problemasà vista: como merca-
do de aluguéis dominado, agora,
por poucos grupos, é bem prová-
vel que eles mantenham os preços
altos. O jornal The New York Ti-
mes do último fim de semana já
mostra várias pessoas quenão esta-
vam mais aguentando pagar alu-
guel,se juntaram, somaram as eco-
nomias e compraram um imóvel.
Outra dificuldade: não se pode
mais contar com os jovens saindo
decasa assimqueterminam, ouco-
meçam, a universidade. O número
de adultos que moram com os pais
está aumentando no país, justa-
mente por conta dos preços e da di-
ficuldade de se encontrar empre-
go. Quem está investindo nos pa-
péis assegurados pelos aluguéis fu-
turos pode descobrir que o nível de
vida no país caiu, o desemprego é
um nó e não existe garantia algu-
ma no mercado de aluguéis. Po-
demdescobrir,também, queos pa-
péis complicados e sofisticados
que pouca gente entende podem
simplesmente ser primos dos mes-
mos que já provocaram tanta con-
fusão no passado. Apenas troca-
ram de roupa para voltar à cena.

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

FINANÇAS

Nova York

JustinSullivan/AFP

Depois do subprime, aluguéis
lastream novos títulos nos EUA

▲

ScottOlson/AFP

JustinSullivan/AFP

Imprensajámostrafamíliasquenãoaguentampagaraluguele juntamparacompraro imóvel

A lógica do título é a
mesma do precursor
desastroso. Uma
empresa emite títulos
com resgate de um a
três anos, que têm como
garantia o pagamento
infalível de milhares de
contratos de aluguel

Estimulados pelo Fed, grandes instituições, como Deutsche e Blackstone, estão lançando títulos lastreados em

aluguéis de imóveis , devolvidos por atraso em hipoteca após a crise de 2008, e agora comprados em lote

A Blackstone teria
investido US$ 5,5
bilhões na compra de
32.000 imóveis que
estavam abandonados
para reformar e alugar.
Com apoio do
Deutsche, está
“securitizando” os bens
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A
disseminação da expectativa de que as contas públicas

estão em processo de decadência atua para afugentar

investidores estrangeiros. Do início do mês até

sexta-feira, eles reduziram em US$ 2,32 bilhões suas posições

compradas nos pregões de derivativos cambiais da BM&F.

As posições líquidas em dólar futuro e cupom cambial caíram

de US$ 18,2 bilhões no dia 31 de outubro para US$ 15,88 bilhões

em 8 de novembro, última posição conhecida. Trata-se de um

movimento aparentemente paradoxal em relação à tendência

de apreciação da moeda americana. No mesmo período, o dólar

exibiu valorização de 3,76%. Como as posições compradas são

as que ganham quando o dólar sobe, a alta à vista deveria atrair

um contingente maior de hedge funds globais dispostos

a apostar contra o real. Ocorre hoje o oposto.

Os pregões de derivativos cam-
biais estão sendo utilizados hoje
no cumprimento de sua função
primordial, a de prover hedge con-
tra a instabilidade da moeda ame-
ricana. Ao contrário do que acon-
teceu nos meses mais turbulen-
tos, de maio a agosto, quando a
ameaça de desmonte do progra-
ma de compra de títulos do Fede-
ral Reserve (Fed) desencadeou
uma corrida especulativa mundo
afora, atualmente os pregões ser-
vem de abrigo para os fundos inte-
ressados em adquirir títulos públi-
cos cuja rentabilidade melhorou
em função do ciclo de alta da Se-
lic. No mercado spot, o dólar osci-
la agora mais em função das “ex-
pectativas” do que de articula-
ções especulativas.

É por isso que a diminuição
das posições compradas reflete
um menor interesse dos aplicado-
res externos em adquirir títulos
de renda fixa brasileiros, a despei-
to da excelente rentabilidade pro-
metida por eles. O motivo é o te-
mor de que o custo do hedge se
encareça excessivamente diante
da perspectiva de a moeda brasi-
leira vir a se tornar a mais desva-
lorizada dentre as emergentes no
momento em que o Fed finalmen-
te desfechar o “tapering” (afuni-
lamento da política monetária, o
ajuste que decorre dos cortes nas
injeções de liquidez). Mesmo
que haja abundante oferta de ins-
trumentos de hedge (os swaps
do Banco Central e os contratos
de cupom cambial e dólar futu-
ro), o investidor de fora evita apli-
car em uma determinada moeda
se não há teto visível.

De nada adianta a Selic pagar
9,5% agora e 10% a partir do dia
28 se a taxa de câmbio puder
avançar aos saltos. Há o medo de
que a oscilação acabará engolin-
do a rentabilidade dos títulos pú-
blicos, pois a maior parte dos ga-
nhos externos é justamente for-
mada pela variação cambial. O
Brasil foi o paraíso do carry tra-
de durante a maior parte da pri-
meira década do século porque
só havia um sentido para o câm-

bio, o da apreciação do real. Os
investidores lucravam mais com
a queda do dólar do que com o ju-
ro recordista mundial. Foi isso
que permitiu ao BC acumular
US$ 378 bilhões em reservas.
Acabou a festa. A percepção ex-
terna, patente nas estatísticas
da BM&F, é de que emergentes
com fundamentos em ruína se-
rão os primeiros a pagar a conta
do ajuste global.

O Fed constrói desde maio
um megapalco onde uma tragé-
dia de dimensões gregas poderá
ser encenada em algum momen-
to entre dezembro e março,
quando não sobrar mais dúvidas
sobre o desencadeamento do “ta-
pering”. Mas a interpretação dos
atores dependerá da blindagem
dos trajes que vestirão. Os do Bra-
sil transmitem hoje a impressão
de andrajos. Há três males essen-
ciais apontados pelos analistas
daqui e de fora, dos quais deri-
vam todos os outros. O primeiro:
os empresários não têm confian-
ça para investir produtivamen-
te. O segundo: a política fiscal
não é apenas frouxa, os sinais co-
lhidos quase todos os dias são de
que será ainda mais relaxada no
futuro. Os gastos excessivos
criam uma demanda artificial
cujas consequências são uma in-
flação que apenas pode ser man-
tida no nível de 6% por uma polí-
tica monetária ineficaz e onero-
sa e um crescente déficit em tran-
sações correntes. O terceiro: tan-
to o primeiro quanto o segundo
mal, só serão atacados em 2015.
O tamanho do ajuste a ser feito
em 2015 não dependerá somente
de quem assumir o governo, mas
também do estrago que for feito
em 2014.

O dólar conseguiu fechar on-
tem em alta de 0,52%, cotado a
R$ 2,33, apesar da presença de
alguns fatores que sugeriram a
ele adotar a via contrária. O pri-
meiro foi a falta de sinalização
do mercado de treasuries. Não
houve negociação com títulos
do Tesouro americano por causa
do feriado do Dia do Veterano. O

segundo foi a queda do Dollar In-
dex, indicador que apura a varia-
ção do dólar frente a uma cesta
de moedas. Ele cedeu 0,26%. O
terceiro foram dados ótimos so-
bre produção industrial e ven-
das no varejo da China, atenuan-
do a impressão ruim causada pe-
lo corte na concessão de crédi-
to. O quarto foram sinais de que
o BC pretende rolar todo o volu-
moso lote de swaps cambiais
que irá vencer no dia 2 de dezem-
bro. No total, vencem US$
10,125 bilhões.

Diante das notícias pouco ani-
madoras divulgadas ontem na
área fiscal — o Tesouro poderá
não compensar este ano a parte
da meta de superávit fiscal de res-
ponsabilidade de estados e muni-
cípios e a tendência é de os ban-
cos não aderirem ao Refis, prefe-
rindo o esgotamento da via judi-
cial, o que irá retirar recursos
com os quais o governo já conta-
va para cumprir o alvo —, os ju-
ros futuros aumentaram a apos-
ta de que o BC terá de neutralizar
os efeitos sobre a inflação da ex-
pansão fiscal com um grau
maior de vigilância na política
monetária. A taxa para o contra-
to com vencimento em janeiro
de 2015 avançou de 10,96% para
11,01%, enquanto o contrato pa-
ra janeiro de 2017 subiu de
12,11% para 12,19%.

FISCAL DÉBIL ENXOTA ESTRANGEIRO

O MERCADO COMO ELE É...

EditoriadeArte

LUIZSÉRGIOGUIMARÃES
luiz.sergio@brasileconomico.com.br

Os gastos excessivos
criam uma demanda
artificial cujas
consequências são
uma inflação que
apenas pode ser
mantida no nível de
6% por uma política
monetária ineficaz
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Variação: 10,5%

O conceito
de poupança com
objetivo definido
está entrando
no comportamento
dessa geração
de brasileiros.
Antes de contemplados,
são poupadores”
PauloRobertoRossi
Presidente da Abac

“
Cada vez mais brasileiros partici-
pamde consórcios devariados pro-
dutos e até mesmo serviços. Os da-
dos da indústria em 30 de setem-
bro, divulgados pelo Banco Cen-
tral (BC) e compilados hoje pela As-
sociação Brasileira de Administra-
doras de Consórcio (Abac), apre-
sentam crescimento de 10,5% no
número de participantes ativos, o
dado mais representativo da indús-
tria. Eram 5,6 milhões consorcia-
dos no fim do nono mês de 2013,
contra 5,07 milhões alcançados no
mesmo período do ano anterior.

“O conceito de poupança com
objetivo definido está entrando
no comportamento dessa geração
de brasileiros. Antes de contem-
plados, são poupadores”,afirma
Paulo Roberto Rossi, presidente-
executivo da Abac, explicando
que “é importante mostrar quan-
tos participantes estão ativos pois
se trata de grupos de longa admi-
nistração”.O dirigente se mos-
trou satisfeito com o desempenho
da indústria nos últimos anos.
Desde 2008, quando o setor tinha
3,48 milhões consorciados pagan-
do mensalidade, o indicador sal-
tou 57,2%. O crescimento dos ati-
vos administrados foi ainda mais
impactante. Eram R$ 64 bilhões
em junho de 2008 e estavam na ca-
sa de R$ 131 bilhões no mesmo
mês de 2013, último dado apresen-
tado pelo BC. Comparado apenas
com 2012, o indicador apresentou
avanço de 13,9%.

O destaque no resultado de se-
tembro, uma vez mais, ficou com
o segmento de veículos. Enquanto
o número de novas cotas vendidas

por todos os segmentos ficou prati-
camente estável — cresceu 1%, de
1,87 milhão para 1,89 milhão, ano
a ano —, os veículos leves tiveram
alta de 11,2% no mesmo indica-
dor. As 718 mil cotas novas ajuda-
ram no salto verificado no núme-
ro de consorciados em busca de
um carro novo. Os 2,25 milhões
cotistas representam 25,7% a
mais do que o 1,79 milhão em se-
tembro de 2012.

“Temos 876 mil cotas ativas.
Dessas 636 mil são de automóveis
leves”, conta Hélio Vivaldo Do-
mingos Dias, diretor da Bradesco
Consórcios. A subsidiária do ban-
co de Osasco é a maior operadora
do setor no país. As cartas de crédi-
to variam de R$ 24 mil a R$ 80
mil, com prazos que chegam a 72
meses. “O crescimento no núme-
ro de participantes ativos na base
da Bradesco Consórcios é de 24%
e tem se mantido”, conta Dias.

A atuação do Bradesco Consór-
cios se estende a mais dois seg-
mentos, o de veículos pesados e
imóveis. Mais reduzida, a carteira
de caminhões, carretas, ônibus e
afins conta com 40 mil participan-
tes. O valor das cartas de crédito
variam entre R$ 80 mil e R$ 150
mil. O segmento imobiliário, com
199 mil cotistas, é o que oferece
maiores créditos. “São créditos
que variam entre R$ 50 mil e R$
300 mil. Eles podem servir não
apenas para a compra de imóveis,
mas também para reformas e cons-
truções. Em certas regiões não é
possível comprar um imóvel com
R$ 300 mil, mas temos casos de
consorciados que compram mais
de uma cota”, conta Dias.

“Uma das funções importan-
tes da Abac nesse momento da in-

dústria, com tanta exposição, é ex-
plicar mais sobre o produto. O
Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), por exemplo, po-
de ser usado para completar a car-
ta de crédito, para oferecer um lan-
ce que garanta a cota e, depois de
contemplado, pagar o saldo deve-
dor. Poucas pessoas sabem dis-
so”, acredita Rossi, da Abac.

Em setembro, as vendas de no-
vas cotas de imóveis recuaram
3,8%. Nos nove primeiros meses
do ano, foram negociadas 140,7
mil novas cotas, contra 146,3 mil
no mesmo período de 2012, com tí-
quete médio R$ 111,1 mil. O núme-
ro de participantes, entretanto, su-
biu. São 691,5 mil cotistas a espera
da carta de crédito para ser investi-
da em um imóvel. “As incertezas
em relação ao cenário econômico
levam ao poupador a pensar mais
antes de investir. O prazo de um
consórcio de imóvel, de 120 me-

ses, não combina com esse mo-
mento de desconfiança com os ru-
mos da economia que temos visto
nos últimos meses. O risco de per-
da de emprego afeta a indústria do
consórcio”, explica Rossi.

A inadimplência em consórcios,
diz Rossi, é baixa. Está em 3,4% no
segmento de veículos leves e de
2,8% entre os consórcios com foco
em imóveis. O indicador só leva em
consideraçãoasuspensãodospaga-
mentos pelos consorciados já con-
templados,pormotivosóbvios.An-
tes de ser contemplado, o consor-
ciadoéumsimplespoupador.“Ata-
xa é baixa porque há garantias, co-
mo a do carro comprado pelo con-
templado, por exemplo”, conta
Rossi. A negociação entre as partes
tem ajudado a manter o índice em
níveis seguros. Caso não consiga
maismanteropagamento,umcon-
sorciado pode reduzir o valor da
carta de crédito a ser recebida — o

FINANÇAS

MarceloLoureiro
marcelo.loureiro@brasileconomico.com.br

▲

Mercado cresce 10,5% de janeiro a setembro, chegando a 5,6 milhões de participantes

ativos, segundo a associação do setor; consórcios para veículos leves sobem 25,7%
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Ações da OSX são suspensas do pregão
A Bovespa suspendeu ontem a negociação com ações da empresa de

construção naval OSX Brasil. Na sexta-feira, o Conselho de

Administração da empresa havia aprovado a recuperação judicial,

pedido entregue à Justiça ontem. A semana começou com o

principal índice da Bovespa em alta, de 0,72% a 52.623 pontos,

dando fim a uma sequência de quatro quedas. Reuters

Simulação feita pela
Associação Brasileira de
Administradores de Consórcio
(Abac) mostra qual o grande
argumento usado pelos
operadores de consórcios para
conquistar os clientes. O custo
da operação é inferior ao
financiamento, dublê de
concorrente e de paradigma
para a indústria. Com
participação em torno de 13%
nas vendas de veículos no
Brasil, o consórcio ainda está
muito atrás do financiamento
tradicional de veículos no
volume movimentado. Mas é
uma boa opção para quem
consegue se programar, não
tem necessidade do carro de
imediato nem recursos para
compra-lo à vista. Na
simulação feita para compra de
um veículo de R$ 30 mil, após
60 meses, o consorciado terá
desembolsado R$ 36 mil, valor
20% superior à carta de
crédito. Não há juros nessa
operação. O percentual é
resultado da taxa de
administração, da taxa de
adesão e do fundo de reserva.
No caso de uma compa
financiada de um veículo com o
mesmo valor numa
concessionária Volkswagen,
em Copacabana, Rio de
Janeiro, por exemplo, o valor
final da operação é bem
superior. Sem entrada e com
taxa de juros de 1,13% -
segundo a concessionária - já
incluídas nas parcelas, que
permanecem fixas durante os
60 meses de prazo, o preço
final de um carro à vista de R$
30 mil chega a incríveis R$
52,6 mil.

A diferença de R$ 16,2 mil
seria o preço de ter um carro
de imediato, o que às vezes é
necessário. “Mas em outras
vezes é possível se programar.
É uma espécie de poupança,
específica para um produto ou
serviço.

É importante em
sociedades como a nossa, com
sérias dificuldades em poupar
por muito tempo. As taxas de
juros caiu nos últimos anos,
mas ainda assim o consórcio
continua atrativo.

MarcelaBeltrão

quediminui o valor das mensalida-
des — ou encontrar um substituto
comcapacidade de assumiro com-
promisso eque seja aceitopelos ou-
tros participantes. A Lei 11.795, de
2008, flexibilizou as condições de
negociação por parte dos adminis-
tradoresdeconsórcioscomosdeve-
dores. Depois do dia 5 de fevereiro
de 2009, quando ela entrou em vi-
gor, é possível ao desistente conti-
nuar participando dos sorteios,
sem esperar até o fim do consórcio
para receber o que já havia pago.
Emcaso desero escolhido, o desis-
tente recebe sua parte com os des-
contos da punição por não cumprir
com suas obrigações. O aumento
da Selic não assusta. “A indústria
cresceu recentemente com a taxa
caindo e continua crescendo com
elasubindo. Podeserqueo aumen-
to da taxa de juros traga mais gente
fugindo da alta. Mecanismo com
mais de 50 anos de Brasil.”

A empresa de seguros, previdên-
cia e capitalização do Banco do
Brasil, BB Seguridade teve lucro
líquido ajustado de R$ 547,8 mi-
lhões no terceiro trimestre, au-
mento de 27,2% sobre o mesmo
período de 2012, provocado pela
forte alta das receitas.

A companhia teve alta de
27% no faturamento operacio-
nal, que alcançou R$ 755,34 mi-
lhões, impulsionadas por au-
mentos 29% nas receitas com co-
missões, 24,5% nas receitas de
investimento em participações,
além de alta de 30,8% em segu-
ros de vida, habitacional e rural.

Sem os ajustes promovidos
no resultado do terceiro trimes-
tre de 2012, o lucro líquido de ju-
lho a setembro deste ano da insti-
tuição teve crescimento 74,8%.

A companhia afirmou que o
retorno sobre patrimônio líqui-
do médio anualizado (ROAE)
ajustado cresceu para 38%, ante
os 33,3% em igual período do
ano passado.

Na comparação com o segun-
do trimestre deste ano, porém,
o lucro líquido da BB Segurida-
de teve recuo de 0,5%, afetado
em parte por oito dias úteis de
greve dos bancários e maiores
despesas no segmento de segu-
ros de patrimônio.

O resultado foi divulgado um
dia antes do Banco do Brasil
anunciar seus próprios números
para o terceiro trimestre.

As companhias coligadas à
BB Seguridade registraram recor-
de de emissão de prêmios e arre-
cadação. Nos noves primeiros
meses do ano, foram emitidos
R$ 10,3 bilhões em prêmios de se-
guros, além de R$ 15,6 bilhões
em contribuições de previdên-
cia e R$ 4,4 bilhões arrecadados
com planos de capitalização.

Com isso, o faturamento total
das companhias coligadas à BB
Seguridade, que inclui as recei-
tas com seguros, previdência
aberta e capitalização, alcançou
R$ 30,5 bilhões até o final de se-
tembro, apresentando cresci-
mento de 29% sobre igual perío-
do de 2012. Este desempenho é
duas vezes superior ao cresci-
mento apresentado pelo merca-

do como um todo, de 14% na
mesma base de comparação.

A participação de mercado
em arrecadação de seguros, pre-
vidência aberta e capitalização
atingiu 24% no período de janei-
ro a setembro de 2013, com evo-
lução de 2,7 pontos percentuais
em relação a igual período do
ano passado.

Já a Brasilprev ampliou sua li-
derança em captação líquida no
terceiro trimestre graças a índi-
ces de resgate inferiores aos da
indústria. Enquanto o mercado
registrou resgate maior que a ar-
recadação em R$ 668,8 milhões,
a Brasilprev manteve a captação
líquida positiva, com R$ 1,1 bi-
lhão, segundo dados da consulto-
ria Quantum Axis. Em nove me-
ses, a participação de mercado
neste quesito chegou a 58%.

As receitas com previdência
aberta cresceram 26% em rela-
ção aos primeiros nove meses de
2012, o que levou a Brasilprev à li-
derança de mercado também
em termos de arrecadação. Com
agências

Resultado da seguradora
é 27,2% superior ao
registrado em igual
período do ano passado

BB Seguridade lucra
R$ 547,8 milhões
no terceiro trimestre
por alta em receita

VARIAÇÕES EDIFERENÇAS
Financiamento Consórcio

ENTRADA isento isento
PARCELA R$ 878,00 R$ 454,00
REAJUSTE parcela fixa anual
TAXA ADM. 1,13% 0,95 a 0,12%
Modelo de referência : veículo 1.0 com ar
condicionado e 4 portas para compra em 60
meses com valor a vista de R$ 30mil

BOVESPA

Custo é inferior
a financiamento
ao consumidor
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Vale vende até US$ 1,1 bi da Norsk Hydro
A Vale anunciou ontem o lançamento de oferta para venda de ações

da produtora norueguesa de alumínio Norsk Hydro ASA (Hydro),

avaliada em cerca de US$ 1,1 bilhão. A oferta consistirá em até 224

milhões de ações, que poderá ser ampliada em o dobro. O preço por

ação e o número final de ações vendidas será determinado através

de um processo de bookbuilding ainda a ser lançado. Reuters

Divulgação

Ivone Portes
iportes@brasileconomico.com.br

O Santander fechou uma parceria
com a Easy Taxi, empresa que ad-
ministra um aplicativo de smar-
tphones para solicitação de carros,
que dará desconto de 50% para os
clientes que usarem um carro da
frota e pagarem com cartão de cré-
dito do banco. O benefício valerá
para as corridas noturnas, entre
20h e 6h. O taxista receberá o valor
integral da corrida e o desconto se-
rá subsidiado pelo banco espanhol.

A parceria começa a valer a par-
tir de 14 de novembro na cidade
de São Paulo e a previsão é que en-
tre em vigor no Rio de Janeiro em
dezembro, segundo a diretora-
executiva de Marketing do Santan-
der, Paula Nader.

“Odescontode50% nacorridaé
umbenefícioimediatoparaopassa-
geiro, o que contribui para o modo
como queremos ser percebidos pe-
los nossos clientes: um banco que
traz soluções simples e inovadoras
paraodiaadiaeestáconectadocom
o que tem importância em suas vi-
das”,afirmaPaulaNader.Paraoban-
co, o programa também representa
um estímulo ao uso e à emissão de
cartões de crédito. Ela ressaltou que
houveumaumentodademandapor
taxi após a lei seca e que a parceria
beneficiaráquemgostadesair,sedi-
vertir, além de contribuir com um
trânsito menos caótico.

Para o co-CEO da Easy Taxi,
Tallis Gomes, a parceria é muito
importante do lado dos taxistas e
dos passageiros, que terão mais se-
gurança e pagarão menos. “Nossa
expectativa é que a demanda por

corridas no período aumente en-
tre 20% a 30%”, afirma Gomes.
Segundo ele, os agendamentos no
horário já são numerosos e feitos,
em sua maioria, por jovens que
saem para se divertir à noite.

No modelo de negócio da Easy
Taxi, não há cobrança de mensali-
dade para o taxista, mas um custo
de R$ 2,00 por corrida concluída,
dependendo da cidade, e a neces-
sidade de ter um smartphone com
sistema operacional Android 2.1
ou superior, com GPS e internet.

Os clientes do Santander pode-
rão, a partir do dia 14, fazer down-
load ou update do aplicativo da Easy
Taxi no smartphone e cadastrar o
cartãodecréditodobancopelocelu-
lar.Aosolicitarotáxi,nofimdotra-
jeto,ésóconfirmaropagamentovia
SantanderMeiaBandeira.Odescon-
to é dado nahora e o pagamento.

FINANÇAS

São Paulo

Divulgação

▲

Santander vai subsidiar táxi
Em parceria com Easy Taxi, ‘Meia Bandeira’ dará desconto de 50% à corrida noturna paga com cartão do banco

OFERTA DE AÇÕES

PaulaNader:“Programaestimulausoeemissõesdecartões”
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Depósitos caem a nível de um ano antes
Depósitos em bancos italianos subiram 3,7% em setembro ante 2012,

numa forte desaceleração ante um aumento anual de 6,6% no mês

anterior, mostraram dados do banco central da Itália divulgados

ontem. O resultado representa o menor aumento desde agosto de

2012. A inadimplência das instituições subiu 22,8% em setembro

ante o ano anterior, ante 22,3% em agosto, informou o BC. Reuters

AlessiaPierdomenico/Bloomberg

Asempresasdeclassificaçãoderis-
coMcGrawHillFinancial—unida-
de da Standard & Poor’s — Moo-
dy’seFitchGroupestãosendopro-
cessados pelos liquidantes de dois
fundos de hedge do Bear Stearns,
que osacusam deemitiremrelató-
rios de avaliação de risco sabida-
mente falsos.

Ontem, Geoffrey Varga e Mark
Longbottom, os liquidantes dos
dois fundos extintos, formaliza-
ram queixa na Suprema Corte do
estado de Nova York, em Manhat-
tan, cobrando indenização e res-
ponsabilidade das empresas de
classificações de risco pelas notas
emitidas.Naação,elespedeminde-
nizaçãoparadanosconexosdecor-
rentes de perdas superiores a US$ 1
bilhão. Em julho, os liquidantes já
haviamentradocomumanotifica-
ção na Justiça sinalizando a inten-
ção de processar essas empresas.

Nadenúncia, osliquidantes di-
zem que asagênciassabiam que as
notas dadas para os títulos eram
defeituosas.Parareforçaressaacu-
sação, eles citam uma mensagem
de texto de um funcionário da

S&P em que ele teria dito a um co-
lega de trabalho que os investi-
mentos poderiam ser “estrutura-
dos por vacas” e ainda assim se-
rem bem avaliados. Outro exem-
plo é um documento interno de
umtrabalhadordaMoody’sdizen-
do que a empresa vendeu sua al-
ma “ao diabo para ter receitas”,
trazia a queixa.

“Estascitaçõesnãosãobasepa-
raumapiadademaugosto”,disse-
ram os liquidantes na denúncia.
Elas são “evidências de que, ao

mesmo tempo que essas agências
de rating estavam emitindo suas
notas top, praticamente classifi-
cando títulos complexos com ris-
co zero, cada uma dessas agências
derating(masnão opúblicoinves-
tidor) sabia que as notas eram fal-
sas”, diz a denúncia.

“As alegações são sem mérito e
a Standard & Poor’s vai refutá-
las”, disse Ed Sweeney, porta-
voz da empresanovaiorquina. Da-
niel Noonan, porta-voz da Fitch,
também disse que as acusações
não tinham mérito equea compa-
nhia vai se defender. A Moody's
não se posicionou.

Os fundos do Bear Stearns As-
set Management — o Bear Stearns
High-Grade Structured Credit
Strategies e o Bear Stearns Enhan-
ced Leverage — quebraram em
2007, um ano antes da empresa-
mãe, que acabou comprada pelo
JPMorgan Chase & Co.

Ocolapsodos doisfundosmar-
cou o início da crise do crédito
imobiliário subprime em meados
de2007ecomprometeuasaúdefi-
nanceira da empresa. Bloomberg

RaminTalaie/Bloomberg

LiquidantesdosfundosdoBearStearnsestãoprocessandoasagênciasS&P,Moody’seFitch

Bear Stearns pede
indenização às
empresas de rating
Liquidantesdosdoisfundosdehedgedainstituiçãoalegamqueas

agênciasdeclassificaçãosabiamqueosrelatóriosemitidoseramfalsos

BANCOS ITALIANOS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL
PROCESSO nº E-09/094/562/2013
PREGÃO ELETRÔNICO 051/2013-PMERJ - Tipo Menor Preço Global Por Lote.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de
manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências de imóveis pertencentes à
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
REALIZAÇÃO: 26.11.2013 - 10:00 horas.
LOCAL. https://www.compras.rj.gov.br
INFORMAÇÕES: Rua Evaristo da Veiga, nº 78 - Centro.
TEL.: 2333-2701 FAX: 2333-2702 Q.G. – DL/2

JP Participações S.A.
CNPJ/MF nº 15.463.423/0001-15 - NIRE 35.004.3638-5

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2013
Data, Hora e Local: 10 de julho de 2013, às 9:30 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 - 9º andar, na Cidade e Estado
de São Paulo Quorum: Presente a totalidade dos Senhores Conselheiros. Mesa Dirigente: Presidente: Sr. Pedro Jereissati,
Secretário: Sr. Sidnei Nunes. Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Senhores
Conselheiros. Ordem do Dia e Deliberações: (1) Apreciação do Relatório Anual da Administração e das Demons-
trações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31/12/2012, bem como aprovação da proposta para des-
tinação do Resultado do Exercício. Após a apreciação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2012, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir
o seguinte parecer: “O Conselho de Administração da JP Participações S.A. examinou o Relatório da Adminis-
tração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, as Demonstrações do Resultado Abrangente,
as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa,as Demons-
trações do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base nos Pareceres
da KPMG Auditores Independentes é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequa-
damente a situação patrimonial e a posição”. Os senhores conselheiros deliberaram ainda, consignar a apuração de
prejuízo no exercício no valor de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais), propondo que os mesmos sejam registrados à
conta de lucros acumulados da Companhia. (2) Apreciação das Demonstrações Financeiras referente ao trimestre
encerrado em 31/03/2013 para fins de registro da Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários. Após
a apreciação das Demonstrações Financeiras do trimestre encerrado em 31 de março de 2013, o Conselho de Administra-
ção da Companhia deliberou, por unanimidade, aprovar, as demonstrações financeiras auditadas referentes ao trimestre
encerrado em 31 de março de 2013, as quais foram especialmente levantadas para fins do registro da companhia como
emissor de valores mobiliários categoria A perante a Comissão de Valores Mobiliários. Encerramento: Nada mais haven-
do a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a
reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. Assinaturas: Pedro Jereissati - Presidente, Sidnei
Nunes - Secretário. Conselheiros: Pedro Jereissati, Alexandre Jereissati Legey, Sidnei Nunes, Carlos Jereissati, Cristiano
Yazbek Pereira. JUCESP nº 301.608/13-1 em 08/08/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O colapso dos dois
fundos marcou o início
da crise do crédito
imobiliário subprime
em meados de 2007 e
comprometeu a saúde
financeira da empresa,
depois comprada pela
JPMorgan Chase & Co
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A China permitirá que investido-
res privados comprem até 15% de
participação em empresas esta-
tais, informou o diário oficial do
país, numa estratégia em que Pe-
quim tentará usar recursos priva-
dos para evitar ter de resgatar com-
panhias controladas pelo Estado.

Líderes chineses estão reuni-
dos em Pequim esta semana para
estabelecer um plano para os pró-
ximos 10 anos e a entidade encarre-
gada pela administração de mais
de 100 das maiores estatais do
país, Sasac na sigla em inglês, tem
afirmado que a reforma das com-
panhias controladas pelo Estado é
um importante foco do governo.

O diário oficial citou Bai Ying-
zi, diretor da divisão de reforma
de empresas da Sasac, que afir-
mou que investidores privados po-
derão criar consórcios próprios de
investimento para comprarem
participações diretas nas estatais
equivalentes de 10% a 15% dos ati-
vos. Ele não deu mais detalhes.

Investidores privados atual-
mente podem comprar ações de
grandes estatais listadas em bol-
sas de valores da China, mas as en-
tidades controladas pelo Estado
normalmente mantêm uma parti-
cipação de controle.

Empresas privadas e estatais
podem atualmente criar joint-
ventures nas quais o percentual
privado é maior que 15%. O diário
citou como exemplo uma joint-
venture entre o conglomerado pri-
vado Fosun Group e a estatal Chi-
na National Medicine criada em
2003. Nessa joint-venture a Fo-
sun detém 49%, numa “rara exce-
ção”, segundo o diário.

Em junho, a agência oficial de
notícias Xinhua publicou que em-
presas de serviços públicos seriam
abertas ao investimento privado.

No mês passado, um importan-
te centro de análise, o Centro de
Pesquisa de Desenvolvimento do
Conselho de Estado, recomendou
o fim de monopólios controlados
pelo governo nos setores de ferro-
via, óleo e gás e eletricidade.

Venda de veículos
sobe 20,3% em outubro
As vendas de veículos na China su-
biram 20,3% em outubro na com-
paração com um ano antes, anun-
ciou, ontem, a Associação de Mon-
tadoras Automotivas da China, co-
locando o país no caminho para
superar a previsão da indústria pa-
ra 2013. Em setembro, as vendas
no maior mercado automotivo do
mundo subiram 19,7% sobre um
ano antes.

O crescimento de outubro refle-
te uma recuperação na economia
da China, mas também foi ajuda-
do por uma baixa base de compa-
ração do ano passado, quando um
aumento no sentimento anti-japo-
nês desencadeado por uma dispu-
ta territorial entre os dois países
atingiu as vendas de carros japone-
ses no país.

Nos 10 primeiros meses de
2013, as vendas de veículos subi-
ram 13,5% ante um ano atrás, dis-
se a associação. A entidade prevê
aumento anual de 7% para 2013.

Em 2012, as vendas de veículos
na China cresceram 4,3% devido a
uma desaceleração na economia e
às fracas vendas de carros de mon-
tadoras japonesas no país. Reuters

MUNDO

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

▲

Estatais chinesas terão
investimento privado

A entidade encarregada
da administração
das maiores estatais
do país, Sasac, tem
afirmado que a reforma
das companhias
controladas pelo
Estado é importante
foco do governo

Nos 10 meses de 2013,
as vendas de veículos
subiram 13,5%
ante um ano atrás,
disse a Associação
de Montadoras
Automotivas da China,
que prevê aumento
anual de 7% para 2013

Essa, que deverá ser uma das decisões da reunião do Comitê Central do PC chinês que se realiza em Pequim,

permitirá que investidores particulares comprem até 15% de participação no capital das grandes companhias
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Grã-Bretanha e Irã reatam relações
A Grã-Bretanha reatou relações diplomáticas com o Irã e nomeou

um encarregado de negócios para o país do Oriente Médio, dois anos

após uma multidão revoltada ter atacado a embaixada britânica em

Teerã. Ajay Sharma, atualmente o diretor do departamento para o

Irã, iria assumir o novo posto imediatamente. O Irã também nomeou

um novo encarregado de negócios para a Grã-Bretanha. Reuters

A Índia retomouplanos
devender participações em
duasempresas estatais para
levantarcercadeUS$2,3
bilhões emelhoraras finanças
públicas,equer avançar com
oplano atédezembro para
aproveitaro bommomento
domercadodeações.

Duas fontes com
conhecimento direto do
assunto disseram que
roadshows para investidores

serão lançados hoje nos
Estados Unidos para a oferta
de uma participação de 10%
na estatal Indian Oil (IOC).

ODepartamentode
Desinvestimento dogoverno,
responsávelporsupervisionar
avendade participações em
estatais, também encerroua
maiorpartedosroadshowspara
vender5%namineradoraCoal
India,operaçãoquepode levantar
atéUS$ 1,5bilhão. Reuters

TobyMelville/Reuters

A União Europeia e os Estados Uni-
dos retomaram ontem as negocia-
ções para criar a maior zona de li-
vre comércio do mundo apesar
das revelações sobre espionagem
norte-americana a seus aliados
europeus. Esta segunda rodada de
negociações do Acordo Transa-
tlântico sobre Comércio e Investi-
mento (ATCI) durará até sexta-fei-
ra. O encontro devia ser realizado
em outubro, mas foi adiado pelo
fechamento parcial da administra-
ção nos Estados Unidos.

Desde então, as revelações de
espionagem norte-americana que
desde antes do verão minam a con-
fiança entre Washington e seus
aliados aumentaram ao ser divul-
gado que os serviços de inteligên-
cia dos Estados Unidos tinham co-
locado sob escuta telefônica pelo
menos 35 presidentes, entre eles a
chefe do governo alemão Angela
Merkel, assim como milhões de ci-
dadãos europeus.

“A espionagem não é algo que
evocaremos no ATCI”, informou
na semana passada um funcioná-
rio europeu com acesso às nego-
ciações.

Frente a esta situação os euro-
peus não querem retroceder no
que qualificam como “linha ver-
melha”: a proteção de dados pes-
soais. Um dos temores é que se in-
clua nas negociações a transferên-
cia de dados pessoais, que pode-
riam ser explorados com fins co-
merciais pelos gigantes da Inter-
net norte-americanos.

Este tema “poderia fazer as ne-
gociações desandarem”, infor-
mou recentemente a comissária
europeia de Justiça, Viviane Re-
ding, em visita a Washington.

Se se “fala de transferência de
dados, os de caráter pessoal, será

feito segundo a legislação euro-
peia”, informou uma fonte euro-
peia com acesso às negociações.

Nas negociações desta semana
ambas as partes discutirão sobre
setores tão variados como os servi-
ços, o investimento, a energia e a
regulamentação. Ambas as partes
buscam “um mútuo reconheci-
mento” de seu sistema regulamen-
tar em setores chave como o auto-
motivo, o de saúde e fitossanitário
ou os serviços financeiros.

“O objetivo é tratar os setores
onde há convergência regula-
mentar”, informou a fonte, disse
que não seriam analisados os se-
tores de produtos químicos as-
sim como o setor farmacêutico
para os quais “o reconhecimento
ainda não é possível” dadas as di-
ferenças entre as legislações das
duas partes.

Na próxima sexta-feira, os che-
fes dos negociadores europeus, Ig-
nacio García Bercero e seu homólo-
go norte-americano, Dan Mulla-
ney, farão uma coletiva.

Entre 16 e 20 de dezembro have-
rá uma terceira rodada de negocia-
ções em Washington. AFP

EUA e UE retomam
negociações sobre
zona de livre comércio

Governo indiano vende ações

LucasSchifres/Bloomberg

FrancoisLenoir/Reuters

Encontro iniciado ontem em Bruxelas deveria ter sido realizado em outubro,
mas foi adiado devido à paralisação parcial do governo norte-americano

ChinaNationalPetroleum
Corp(CNPC)pode

participaçãoprivada

Estados Unidos e
União Europeia fixaram
como limite o final
de 2014 para concluir
as negociações sobre
o acordo comercial,
mas especialistas
consideram difícil
cumprir esse prazo

IgnacioGarcíaBercero(dir.),negociadordaUniãoEuropeia,eDanMullaney,dosEstadosUnidos
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O crescimento dos acordos por di-
reitos de transmissão por televi-
são na Alemanha e na Inglaterra
engrossou as receitas das cinco
principais ligas de futebol da Euro-
pa em 25%, totalizando em con-
junto 5 bilhões de euros (US$ 6,7
bilhões) por temporada.

A TV Sports Markets, fornece-
dora de informações para redes de
televisão e organizações esporti-
vas, afirmou no seu relatório Foot-
ball Media Money League que o úl-
timo ciclo de venda de direitos,
que abrange até 2016 na Inglater-
ra, na França, na Alemanha, na Itá-
lia e na Espanha, adicionou um bi-
lhão de euros por temporada em
relação ao triênio anterior.

“O futebol de liga continua sen-
do o conteúdo midiático mais pro-
curado do mundo e tudo indica
que o apetite das emissoras pelo
esporte no nível de elite não vai di-
minuir”, afirmou Frank Dunne,
editor da TV Sports Markets.

A demanda de transmissão de
jogos de futebol foi ressaltada há
doisdias, quando o BT Group anun-
ciou que pagará cerca de 900 mi-
lhões de libras esterlinas (US$ 1,44
bilhão) pelos direitos exclusivos de
transmissão ao vivo dos jogos da
Champions League e da Europa
League no Reino Unido entre 2015
e 2018. O valor do acordo mais do
quedobrao acordoatualentreaBri-
tish Sky Broadcasting Group Plc e
a ITV Plc, afirmou a BBC. A Sky de-
clarou que a oferta da BT era “mui-
to superior” à sua própria cotação.

A Premier League da Inglaterra
gera 2,2 bilhões de euros por ano
com a venda de direitos de trans-
missão por televisão locais e inter-
nacionais, mais do que o dobro
dos 975 milhões de euros obtidos
pela Série A da Itália, a segunda
maior liga da lista, segundo o rela-
tório da TV Sports Markets.

Embora a venda de direitos de
transmissão por televisão da Bun-

desliga alemã, de 541 milhões de
euros por temporada, seja a menor
das cinco ligas, a alta de 54% do
seu contrato doméstico é superada
somente pelo incremento de 63%
da Premier League. A competição
deelitedaInglaterraestánaprimei-
ra temporada de um acordo de três
anos entre a BSkyB e o BT Group
por mais de 3,02 bilhões de libras.
A renda de transmissão por televi-
são daBundesligachegaráa674mi-
lhões deeurosportemporadaapar-
tir de 2015, afirmou o relatório.

“Historicamente, os direitos lo-
cais do futebol alemão são baixos
devido à falta de concorrência no
mercado de TV paga da Alema-
nha”, explica Dunne. “Só no acor-
do mais recente, em que a Deuts-
che Telekom parecia um rival ge-
nuíno, a Sky Deutschland se viu
forçada a aumentar seu preço”.

A Primera División da Espa-
nha foi a terceira colocada, geran-
do 70 milhões de euros a mais do

que os 710 milhões da Ligue 1 da
França. A liga espanhola é a úni-
ca das cinco que não vende seus
direitos coletivamente.

Em consequência, o Real Ma-
drid e o Barcelona, os dois maio-
res times da liga, obtêm mais di-
nheiro com seus direitos de trans-
missão por televisão do que seus ri-
vais de outros países. O Real ga-
nhou ao todo 178,4 milhões de eu-
ros, cerca de 3 milhões a mais do
que o Barça, com a venda de direi-
tos de transmissão por televisão
para seus jogos na liga, na Copa
del Rey e na Champions League,
informa o relatório.

O Manchester United obteve a
maior renda de transmissão por
televisão dos clubes ingleses,
com 108 milhões de euros na tem-
porada passada, segundo o relató-
rio. Assim, superou em um mi-
lhão de euros o campeão da Euro-
pa League, o Chelsea. Tariq Panja,

Bloomberg News

MUNDO▲

JosepLago/AFGP

Ligas europeias de futebol vão
faturar 5 bi de euros com TVs

O último ciclo de
venda de direitos,
que abrange até 2016
na Inglaterra, França,
Alemanha, Itália e
Espanha, adicionou
um bilhão de euros por
temporada em relação
ao triênio anterior

BarcelonaeRealMadri:
osdoistimesestãoentre
osmaisbeneficiadospela
rendadastransmissões

Valor por temporada corresponde à receita das cinco principais associações e teve incremento de 25% neste ano
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“Ou todos ganhamos ou todos perdemos”
Representantes de 190 países iniciaram ontem a conferência da ONU

sobre mudanças climáticas e foram advertidas por Christiana Figueres,

secretária-executiva para o clima das Nações Unidas. “O que está em

jogo aqui, neste estádio, não é um jogo”, disse, em referência ao local

de Varsóvia onde acontece o encontro. “Não há duas equipes, mas toda

a humanidade. Ou todos ganhamos ou todos perdemos”, advertiu. AFP

KarimJaafar/AFP

O presidente venezuelano, Nico-
lás Maduro, anunciou no domin-
go que manterá as inspeções de
lojas e ampliará o corte dos pre-
ços elevados ilegalmente, ao mes-
mo tempo em que prepara medi-
das para limitar as margens de lu-
cro das empresas e severas penas
contra a especulação.

“Depois que a (lei) habilitan-
te na Assembleia Nacional for
aprovada, vou colocar limites
percentuais aos lucros do capi-
tal em todas as áreas da econo-
mia do aparato produtivo vene-
zuelano”, disse Maduro em uma
extensa mensagem transmitida
de maneira obrigatória por rádio
e televisão que terminou quase à
meia-noite.

O presidente pediu no dia 15
de outubro à Assembleia Geral
que aprovasse uma chamada “lei
habilitante” para governar por
decreto durante um ano com o
objetivo de combater a corrup-
ção e o que descreve como uma
suposta guerra econômica da
oposição contra seu governo.

“Vou pedir normas e penas ao
nível máximo que a Constituição
permita para este tipo de crimes
(de especulação) porque temos
que equilibrar o funcionamento
da economia”, acrescentou em
seu longo discurso.

Este anúncio é parte de uma
campanha de fiscalização de pre-
ços, principalmente de produtos
importados, que começou na sex-
ta-feira com uma rede de eletro-
domésticos, na qual foi reduzido
em até 50% o preço de artigos
que, segundo o governo, foram
elevados de maneira irregular.

Após a divulgação das redu-
ções de preços em ao menos três
redes de eletrodomésticos da ca-
pital e do interior, uma multidão
de venezuelanos se aglomerou
nestas lojas durante o fim de se-
mana e esperou durante horas,
dormindo inclusive na rua, para
poder comprar os produtos com
preços mais baixos.

A denúncia dos sobrepreços
ilegais tem como pano de fundo
o controle cambial em vigor des-
de 2003 e no âmbito do qual o dó-
lar é cotado oficialmente a 6,30
bolívares, valor que no mercado
negro é superado em mais de oito
vezes.AFP

Paíseseorganizaçõesemtodomun-
do, entre eles os Estados Unidos, as
Nações Unidas e a União Europeia,
começaram aenviar ajudaàs Filipi-
nas, onde o tufão Haiyan teria dei-
xadomaisde10.000mortosnocen-
tro do arquipélago. A chegada da
primeira ajuda de emergência nes-
te fim de semana se viu prejudica-
da pelo caos reinante na região.

Os sobreviventes estão cada
vez mais desesperados e alguns re-
correm aos saques, inclusive dos
caminhões de ajuda, segundo os
jornalistas. Eles precisam de água
potável, alimentos, medicamen-
tos e material sanitário.

O Pentágono americano en-
viou oficiais e material para parti-

cipar nas operações de socorro:
90 militares e dois aviões KC-130J
Hercules deixaram no sábado o Ja-
pão. Também foram enviados heli-
cópteros MV-22 que podem deco-
lar na vertical e operar em ambien-
tes de difícil acesso.

No sábado, o Programa Mun-
dial de Alimentação (PMA) en-
viou uma equipe de avaliação das
necessidade a Tacloban, uma das
cidades mais afetadas. Também
organizou o envio de 40 toneladas
de ajuda alimentícia na forma de
biscoitos proteicos.

Um avião de cargas do Unicef,
com 60 toneladas de produtos co-
mo barracas e medicamentos, che-
gará às Filipinas na terça-feira. O
Fundo da ONU para a Infância
também enviará equipes de saúde
e purificadores de água.

A Comissão Europeia liberou
três milhões de euros para opera-
ções de socorro. AFP

A presidente da Argentina, Cristina
Kirchner, poderá retomar sua ativi-
dadenormalapartirdodia18deno-
vembro, após se recuperar da cirur-
giapararetirarumhematomanocrâ-
nio em 8 de outubro passado, infor-
mou umporta-voz dapresidência.

Kirchner, 60 anos, “está em
condições de retomar suas ativida-
des formais a partir do dia 18, se-
gunda-feira”, disse o porta-voz
Alfredo Scoccimarro, baseado em
um boletim emitido pela clínica
Fundación Favoloro.

O hematoma intracraniano foi

produzido por um acidente casei-
ro de Kirchner no mês de agosto.

Kirchner já havia recebido no
sábado alta neurológica e neuroci-
rúrgica, e “os controles clínicos e
o Holter de 48 horas realizados
agora evidenciam a ausência de ar-
ritmia significativa e um bom esta-
do cardiovascular” da presidente,
segundo o boletim médico.

Após a cirurgia, Kirchner ob-
servou um estrito repouso na resi-
dência de Olivos e o governo foi
entregue ao vice-presidente,
Amado Boudou. AFP

Maduro limita lucro
das empresas e força
redução de preços

CarlosGarciaRawlins/Reuters

ErikDeCastro/Reuters

Presidente venezuelano acusa redes varejistas de aumentos ilegais
e obriga a uma redução de até 50%, provocando uma corrida às lojas

Ajuda aos sobreviventes
à passagem do tufão
Haiyan é prejudicada
pelo caos na área atingida

Popularescorremparalojasqueforamforçadasareduzirpreços

EfeitosdotufãoHaiyan:dificuldadesparasocorrersobreviventes

CONFERÊNCIA DA ONU SOBE CLIMA

Tragédia nas Filipinas pode
ter causado dez mil mortes e
provoca mobilização global

Cristina reassume o governo
na próxima segunda-feira
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S
im, é possível. Não há dúvida. Ex-
periências recentes, dentro e fora
do país, têm demonstrado que é
possível. Trabalho, retidão nos
princípios norteadores de todo e
qualquerprograma,detodaequal-

quer ação, e conhecimento aprofundado
do tema são pontos de partida desejáveis
para serem tomados por todos aqueles
que se lançam em tarefa tão importante.

Desejáveis como ponto de partida,
não bastam, no entanto, para a formação
de uma plataforma segura de onde deve-
mos atuar com a máxima eficiência e efi-
cácia possível. São necessários, a partir
daí, elementos e ferramentas que aten-
dam à questão da organização, do plane-
jamento, da gestão de recursos, da ges-
tão pedagógica e, certamente, da aten-
ção direta necessária para com os alunos.

No estado de São Paulo, a gestão efi-
ciente dos recursos tem nos possibilitado
atenderaumnúmeromaiordenecessida-
des, investindo no que é fundamental,
ampliando as margens para descentrali-
zação, imprimindo um ritmo mais ágil
paraoaproveitamentodessesmesmosre-
cursos e o encaminhamento de soluções.

Aqui também, a gestão pedagógica
tornou-se sinônimo de programas e
projetos que consolidam o currículo
por meio de formação continuada, de
avaliação em processo, que monitora
muito de perto o processo de ensino e
aprendizagem de nossos alunos, lançan-
do mão de ações de recuperação e refor-
ço de forma muito mais ágil.

A gestão pedagógica, no estado de São
Paulo, tornou-se também sinônimo de
parcerias exitosas, como a que, de forma
simultânea, com o programa Residência
Educacional,abreaoportunidadedeuni-
versitáriosesuas escolas de origemparti-
ciparem da rica experiência do dia a dia
das salas de aulas, ao mesmo tempo em
que apoiam professores e alunos em suas
atividades. Por sua vez, a alfabetização
aos7anosdeidade—programaqueseini-
cia —, passará, ainda em 2013, pelo seu
primeiroteste,nomomentoemqueosse-
gundos anos serão avaliados pelo SA-
RESP — Sistema de Avaliação do Rendi-
mento Escolar do Estado de São Paulo.

Aescoladeensinointegral vemconso-
lidando de forma surpreendente o prota-
gonismo juvenil, sobretudo quando cria
as condições para que os alunos cons-
truam seus projetos de vida, com o apoio
constante de sua unidade escolar e de

seus professores e tutores. O VENCE —
programa que articula o Ensino Médio ao
Ensino Técnico, seja na forma integrada
ou concomitante — tem nos revelado da-
dos surpreendentes sobre a empregabili-
dade de seus formandos. E o Centro de
Estudos de Línguas (CEL) alcança milha-
res de alunos, reforçando seus projetos
deformaçãoprofissionaleproporcionan-
do a todos um pouco mais de cultura.

Quanto mais a sociedade estiver per-
to da escola — todos sabemos! —, mais
ela será segura e de melhor qualidade. O
programa Escola da Família já organizou
e organiza, desde sua criação, muitas ati-
vidades que buscam consagrar essa par-
ceria e ampliar os laços de atuação.

Poisbem,como quadroparcial derea-
lizações até aqui descrito, talvez seja já o
bastante para dar a todos uma ideia da
complexa rede que envolve e inter-rela-
ciona pessoas, recursos e programas.
São cerca de300 mil funcionários e 4,3
milhões de alunos. Os números são gran-
diosos, tal qualos desafios diários ineren-
tes da rotina das mais de 5 mil escolas.

Talvez seja o bastante para demons-
trar o grau de dificuldade com que nos

deparamos quando nos propomos à ela-
boração e execução de políticas em dife-
rentes áreas, sobretudo na Educação.

Com isto, uma pergunta fundamental
nos impulsiona, antes que qualquer ou-
tra: alguém é capaz de imaginar que tudo
o que aqui foi descrito e muito mais possa
existir sem o professor? Certamente não.
Há muitas décadas, governos e adminis-
trações vêm trabalhando com base em
princípios norteadores que se diferem no
tempo enoespaço.Nessegovernoenessa
gestão,nãonosacomodaremosenquanto
nãoforfeitotudooqueestiveraonossoal-
canceparaqueoprofessorsesintaefetiva-
mentevalorizado,efetivamentereconhe-
cido. Não tenham dúvida de que é o aluno
nasaladeaula,emparticular,easocieda-
de, em geral, que sairão ganhando.

Esperamos, assim, que as pessoas
identifiquem, reconheçam na figura des-
se profissional um aliado na formação
geral e positiva de seus filhos, e que de-
vem, sempre, como registro de reconhe-
cimento, dedicar-lhe todo respeito.

*Herman Voorwald é secretário
da Educação do Estado de São Paulo

É possível
uma educação
pública de
qualidade?
Herman Voorwald*
redacao@brasileconomico.com.br

Quanto mais a sociedade
estiver perto da escola, mais
ela será segura e de melhor
qualidade. O programa
Escola da Família organiza,
desde sua criação, muitas
atividades que buscam
consagrar essa parceria
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ALEXANDREESPÍRITOSANTO
Economista da Simplific Pavarini

e Professor do Ibmec — RJ

LUIZVALLE
Presidente da Cavalo Marinho — criação

e beneficiamento de frutos do mar

Sugiro aos meus alunos que não te-
nham medo de mudar de opinião.
Afinal, aprender e reconhecer o erro
é uma virtude. Todavia, mesmo após
perceberem seus equívocos, muitos
políticos continuam sustentando os
mesmos discursos. Uma incoerência
entre o que se diz e o que se pratica.

Existem, nos dias atuais, muitassi-
tuações que me fazem lembrardoper-
sonagem descrito acima. Querem um
exemplo? Recentemente, tivemos o
primeiroleilãodaáreadopré-sal;ogi-
gantesco poço de Libra. Estupefato,
assisti a presidente Dilma, do PT, indo
a TV explicar que o leilão não era uma
privatização, mas, sim, uma parceria
com empresas estrangeiras. Segundo
apresidente,elasexplorarãonossas ri-
quezas, porém ficaremos com 85%.

Trata-se, portanto, de uma ques-
tão de valores? Ora, pensei que as pri-
vatizações fossem um dogma petis-
ta. Mas não para por aí!

Doisdiasdepois,Dilma—deumpar-
tido que sempre procurou pespegar no
PSDB a pecha de entreguista – afirmou
queeraprecisodescartar“essaxenofo-
bia em relação aos estrangeiros” e, sem
nenhum constrangimento, seu gover-
noautorizaqueessesaumentemaparti-
cipação no capital do Banco do Brasil,
de 20%para 30%. Mas não paraporaí!

Também o ex-presidente Lula en-
trou na onda. Criticou sua aliada de
primeira hora no PT, Marina Silva,
por essa ter enaltecido o governo
FHC, no tocante à estabilização. De
forma até pouco elegante, sugeriu
que sua ex-ministra se informe me-
lhor sobre economia. Lembremo-
nos que Marina tem se consultado
com dois sábios da ciência econômi-
ca: André Lara Resende e Eduardo
Giannetti da Fonseca.

Muitas decisões do governo Dilma
me parecem denotar incoerência. A
mudança da política econômica em
relação a de seu antecessor — apesar
de negada — não é a única. Vejamos a
atitude de trazer médicos cubanos.
Quem me alertou foi uma aluna:“Pro-
fessor, se o Brasil faz parte do Merco-
sul, e tanto diz querer impulsioná-lo,
por que não trazemos médicos da Ar-
gentina, Uruguai e Paraguai em vez
de Cuba?” Argumentei que há...

O raciocínio da jovem é razoável,
uma vez que o Mercosul é uma união
aduaneira e não um mercado co-
mum. A diferença é que nesse últi-
mo há uma maior integração regio-
nal, pois aceita-se a livre mobilida-
de de capitais, de mão de obra e de
serviços, enquanto a primeira resu-
me-se a uma tarifa externa comum,
basicamente. Se analisarmos com
profundidade o Mercosul, nosso
país pouco tem se beneficiado, até
porque a Argentina sempre acaba
criando entraves no bloco. Assim,
mais médicos desses países poderia
ser um ponto de partida para uma
nova fase.

Incoerentes e coerentes irão se di-
gladiar nas eleições de 2014 e os elei-
tores vão escolher, como deve ser nu-
ma democracia. Como quero assistir
ao resultado... Me deixa o tubo!

A segunda boa notícia, apresenta-
daporAndréBarbieri,diretordaRivie-
ra Investimentos, foi a criação do pri-
meiroFundodeInvestimentosemPar-
ticipação (FIP), da ordem de R$ 200
milhões, destinados ao mesmo seg-
mento e voltado para o mesmo objeti-
vo.NacontramãodaBíbliaedorestan-
te do mundo, no Brasil primeiramente
se investiu nos outros bichos. Após a
estruturação da cadeia produtiva de
bovinos, aves esuínosé queopaís vol-
tou sua atenção para o potencial da
produção de peixes e frutos do mar.

Para as empresas tomadoras, o
ProAquicultura terá custo anual equi-
valente à variação da Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP). Projetos a par-
tir de R$ 3 milhões poderão ser con-
tratados sem intermediação de ban-
cos particulares e haverá flexibiliza-
ção dos 130% de garantia real nor-
malmente exigidos pelo BNDES. As
microempresas e as empresas de pe-
queno porte estão isentas da taxa de
intermediação financeira.

Quando, entretanto, o assunto é
Fundo de Investimento em Participa-
ção, sai de cena o “S” do BNDES (de-
senvolvimento Social) e toma assen-
to o “$” dos investidores institucio-
nais, focados nas empresas do peixe
que têm gestão transparente, alto po-

tencial de crescimento, grande renta-
bilidade e solidez.

Ao estimular o BNDES e os fundos
de investimento a empregar recursos
na aquicultura o governo tem dado
mostras de que realmente acredita
ser possível ampliar a produçãonacio-
nal de pescado cultivado, das 500 mil
toneladas atuais para sonhados 20 mi-
lhões de toneladas por ano. Objetivo
que poderá ser alcançado, segundo
informação do governo, com o uso de
apenas 0,5% das águas da União.

A presidente Dilma inaugura agora
mais dois reservatórios nos quais se-
rãoimplantados parquesaquícolaspa-
ra novos cultivos: Serra da Mesa e Ca-
na Brava, em Goiás, próximos ao Dis-
trito Federal. A notícia incita e excita
investidores internacionais oriundos
da cambaleante economia europeia,
que recorrem ao Ministério da Pesca e
Aquicultura ávidos por oportunidade
deproduziraqui.E fazlembraracorri-
da do ouro, nos Estados Unidos.

Quando James W. Marshall, em
1848, deixou escapar a notícia de que
encontrara pedaços de certo mineral
amarelo e brilhante em uma calha de
moinho, viu cair sobre si uma multi-
dãode300 milpessoas, vindas detoda
parte. A Califórnia se transformava
emuminferno!Oresto,aHistóriacon-
ta: Marshall teve suas terras invadidas
e seu rico ouro usurpado. Morreu rei-
vindicandoaoestado,emvão, indeni-
zação pelas terras perdidas.

Nós, produtores que cultivamos
peixes no Brasil desde o tempo em que
apisciculturaeratratadacomoativida-
de econômica irrelevante, não temos
vocação para Marshall. Os R$ 700 mi-
lhões de investimento no nosso setor
são muito bem-vindos. Quem já roeu
tanto osso — digo, tanta espinha —
tem direito de provar a lasca do filé.

Muita incoerência entre o
que se diz e o que se pratica

A corrida do ouro
e a lasca do filé

Na década de 1980, o humorista Jô Soares fazia um persona-
gem muito divertido, em seu programa semanal na TV. Trata-
va-se de um general, que, após 6 anos em coma, ligado a apa-
relhos, recuperava a consciência. Quando os médicos e asses-
sores lhe contavam o que vinha acontecendo no país, en-
quanto encontrava-se em estado vegetativo, ele, numa mis-
tura de surpresa e incredulidade, exclamava: “Me tira o tu-
bo”! Indignado com o novo quadro político, o general prefe-
ria que desligassem os aparelhos que o mantinho vivo.

Jesus não multiplicou o boi, o frango e o porco. Multiplicou o
peixe. É com essa frase que o Ministro da Pesca e Aquicultu-
ra, Marcelo Crivella, comemora duas boas notícias para o se-
tor produtivo do pescado no Brasil. A primeira delas foi anun-
ciada por Victor Burns, gerente da área de relacionamento
do BNDES com o governo: o ProAquicultura, programa re-
cém-criado pelo banco, disponibilizou dotação orçamentá-
ria de RS 500 milhões para apoiar projetos de empresas brasi-
leiras de cultivo de peixe nos próximos cinco anos.

Incoerentes e coerentes
irão se digladiar nas
eleições de 2014 e os
eleitores vão escolher,
como deve ser numa
democracia. Como quero
assistir ao resultado...
Me deixa o tubo!

Os R$ 700 milhões
de investimento
no nosso setor são
muito bem-vindos.
Quem já roeu tanto
osso — digo, tanta
espinha — tem direito
de provar a lasca do filé
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Com69%dosvotos,odeputado
estadualRuiFalcão lideravaontem
adisputapelapresidênciadoPT.
Oatualpresidentetemmaisde
83milvotos,seguidododeputado
federalPauloTeixeira(SP),
com22.388votos(18,55%).

AComissãodeÉticadaPresidência
vaiaplicarpenadeadvertência
aViniciusMarquesdeCarvalho,
presidentedoCade.Naopiniãodo
colegiado,Carvalhoagiudeforma
inadequadaporque,aoassumir
ocargo,nãosedesfilioudoPT.

E
sta semana será marcada por um ato inédito nahistória do país.

Por iniciativa do governo Dilma Rousseff, será prestada

homenagem póstuma ao ex-presidente João Goulart,

que morreu no exílio na Argentina em 1976, aos 57 anos. Depois de

exumados no cemitério de São Borja, no Rio Grande do Sul, os restos

mortais de Jango serão transportados para Brasília na próxima

quinta-feira. Na base aérea do Aeroporto Internacional Juscelino

Kubitschek, haverá cerimônia de honras militares com a presença da

presidente. O trajeto até o Instituto Nacional de Criminalística (INC)

será feito em carro aberto,provavelmente do Corpo de Bombeiros.

Antes de chegar ao setor policial, ocortejo deverá passar pelo

Congresso e pelo Palácio do Planalto.Talvez seja decretado lutooficial.

www.brasileconomico.com.br

ASSINE JÁ!

A ideia, segundo a ministra-chefe
da Secretaria de Direitos Huma-
nos, Maria do Rosário, é dar ao ex-
presidente da República o funeral
de chefede Estado que lhe foi nega-
do pela ditadura militar. O gover-
no está mobilizando partidos e en-
tidades de classe para garantir a
presença de público. A cerimônia
servirá como marco da busca da

verdade e da reparação das famí-
lias de vítimas do regime de força.
O corpo de Jango foi enterrado às
pressas sem a devida autópsia.
Mas sua família suspeita que o ata-
que cardíaco que ele sofreu foi pro-
vocado por uma ingestão de subs-
tância venenosa misturada aos me-
dicamentos. Atribui-se o crime a
agentes da Operação Condor, que

unia as ditaduras do Cone Sul.
Com a exumação, os legistas pode-
rão confirmar essa versão.

A determinação do Palácio do
Planalto, explica a ministra, é pre-
parar o ato com respeito pleno à fi-
gura histórica de Jango, deposto
pelo golpe militar de março de
1964. Para quem se surpreende
com o gesto da presidente Dilma,
vale lembrar que ela, assim, que
retomou a vida política, filiou-se
ao PDT de Leonel Brizola. Seu ex-
marido Carlos Araújo Paixão con-
tinua um confidente privilegiado
e recentemente voltou ao PDT. Ao
homenagear João Goulart, a presi-
dente presta reverência ao traba-
lhismo de Vargas, Jango e Brizola.
E fala um pouco de sua própria tra-
jetória, já que pegou em armas
contra a ditadura.

Dilma deve estar conduzindo
pessoalmente a cerimônia de desa-
gravo. As honras fúnebres de Jan-
go têm um traço épicoe fazem lem-
brar a tragédia de Inês de Castro,
cantada por Camões em “Os Lusía-
das”. A dama de companhia era

amante do infante Pedro e foi dego-
lada por ordem do rei Afonso IV.
Quando Afonso IV morreu em
1357, o primeiro ato de Pedro, ao
subir ao trono, foi mandar arran-
car o coração dos nobres que mata-
ram sua amada. Em 1360, ele fez
de Inês de Castro rainha de Portu-
gal e transferiu seu corpo solene-
mente para o Mosteiro de Alcoba-
ça, onde eram enterrados os mo-
narcas. “O corpo viajou em um óti-
mo cortejo, desses em que há gran-
des cavalos montados por grandes
cavaleiros, damas e donzelas e
muita gente do clero, e ao longo do
caminho havia mais de mil ho-
mens com círios nas mãos, dispos-
tos de maneira que seu corpo se-
guiu durante todo o caminho en-
tre as velas acesas”, segundo rela-
to da época. Conta a lenda que D.
Pedro colocou o corpo de Inês no
trono, pôs uma coroa em sua cabe-
ça e obrigou os nobres a beijar a
mão do cadáver. Daí a expressão
“Agora é tarde, Inês é morta”.

Dilma Rousseff conhece bem
“Os Lusíadas”.

São Paulo e demais localidades: 0800 021 0118
Rio de Janeiro (Capital) : (21) 3878-9100
assinatura@brasileconomico.com.br
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As filhas do Mondego
a morte escura/Longo
tempo chorando
memoraram/E, por
memória eterna,
em fonte pura/
As lágrimas choradas
transformaram

O FUNERAL DE JANGO E CAMÕES

SOBEEDESCE
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