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Notas

SETOR PRODUTIVO

ELÉTRICA

Mercado livre sofrerá este ano sem a
energia das térmicas movidas a gás
Consumo deve ser afetado por
determinação da Aneel da retirada de
3 mil MW dessas térmicas do SIN

rio de janeiro // O mercado livre de energia elétrica
vai passar por alguns solavancos na segunda meta-
de doano, mesmocom osreservatórios dasgrandes
hidroelétricas registrando grande volume de águas.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de-
terminaráaretirada decercade3.000 MWdepotên-
ciareferentesàsusinas térmicasmovidasagásnatu-
ral do Sistema InterligadoNacional (SIN). Essas usi-
nas estão cadastradas na “fila” do Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico (ONS), mas não consegui-
ram demonstrar a disponibilidade de gás natural
nos testes realizados no início do ano para poder
operar a plena carga.

Hoje o megawatt-hora (MW/h) no mercado livre
estásendo negociadoa R$17,59,que éo pisofixado
pela Aneel para esse mercado. Esse patamar é infe-
rioraospreçosvigentes nomercadocativo,supridos
por distribuidoras de energia elétrica, que estão en-
treR$ 70eR$ 80porMW/h,dependendo dagerado-
ra. Atualmente, pelos dados da Empresa de Pesquisa
Energética(EPE), cercade 55%da energiaconsumi-
da pelo setor industrial vem do mercado livre.

A retirada dastérmicas do SIN vaiter um impacto
no mercado livre, mas as fontes ouvidas pela Agên-

cia Estado não quiseram fazer a estimativa do im-
pacto efetivo. “Os principais agentes do setor têm o
sistema de simulação e sabem fazer essas contas”,
comentou a fonte. “É quase certo que não haverá a
necessidade de acionamento dessas térmicas este
ano, maso entendimento queprevaleceu foino sen-
tido desó deixar nosistema as usinasque realmente
têm capacidade de operar no momento que forem
acionadas pelo ONS”, comentou a fonte.

A questãofoi intensamente debatida entreos téc-
nicos oficiais, com os representantes do Ministério
deMinaseEnergia (MME)defendendoqueamedi-
da fosse adiada para o ano que vem, devido ao bom
regime de chuvas este ano. A Aneel, porém, defen-
deu a medida já para 2007, apesar da folga nos reser-
vatórios das hidroelétricas, o que prevaleceu.

Consumo recorde
Oconsumo deenergia elétricano Paísbateu orecor-
de histórico no horário de pico (demanda instantâ-
nea), ao atingir 62.435 MW às 19h13min da última
quinta, conformedados doONS. Oconsumo médio
(ao longo do dia) tambémficou acima do registrado
até o mês passado, refletindo o forte calor dos últi-
mos dias no Sul e no Sudeste. Na quinta, a média fi-
cou em 54.544 MW médios, conforme o acompa-
nhamento do ONS. Na avaliação de técnicos do se-
tor, porém, o pico na demanda reflete mais o térmi-
no do horário de verão do que a alta no consumo.

agência estado

CO N ST R U Ç ÃO

Fame projeta crescer 7%

focando as classes ced

são paulo

Afabricantede chuveirosemate-
rial elétrico Fame prevê um cres-
cimento de 7% para2007, e apos-
ta emum avanço estávelnos pró-
ximos anos.Para alcançaro obje-
tivo, a companhia visa aumentar
sua participação no mercado das
classes B, C e D, lançando novos
produtos. A empresa, líder no
segmento de materiais elétricos,
apresentará algumasdas novida-
des na Feira Internacional da In-

dústria da Construção (Feicon),
que terá início nesta semana.
Dentre elas, está uma ducha de-
senvolvida especialmente para
animais de estimação, além de
kitse disjuntores.

Com cinco unidadesfabris dis-
tribuídas peloEstado deSão Pau-
lo, 1,5 mil colaboradores e uma
rede de distribuição que atinge
mais de três mil municípios em
todo oBrasil, aFame estápresen-
te em 30 mil pontos-de-venda, di-

vididos entre lojas de materiais de
construção, materiais elétricos e
iluminação, hipermercadose ho -
me centers.

A empresa também exporta
para mais de 40 países da América
Latina, da África e da Ásia e pre-
tende conquistar novos merca-
dos nesta Feicon.Sua atuação in-
ternacional demandou a monta-
gem de escritórios comerciais na
China e no México, além da ma-
nutenção de um agente comer-
cial na Índia. Atualmente, 8% do
faturamento da companhia vêm
da exportação de seus produtos
para aquecimento de água.

panoramabrasil

ÓLEO & GÁS

Indecisão do
governo retarda
aporte na Bolívia

são paulo

A paralisação do processo de
estatização dasreservas depe-
tróleo e gásbolivianas retarda-
rá possíveis investimentos da
Petrobras no país vizinho. A
companhia aguarda a regula-
rização dos novos contratos
antes de decidir a retomada
dos aportes, suspensos desde
o anúncio da nacionalização,
em2005. Anotíciadeque oSe-
nado boliviano decidiu inves-
tigar os contratos surpreen-
deu aestatal brasileira,que re-
cebeu garantias do presidente
Evo Morales de que os novos
termos entrariam em vigor o
mais rápido possível.

A companhia, a Repsol YPF
e a TotalFinalElf teriam que
pagar US$ 32,3 milhões até o
último sábado, dia 10, por uma
“participação” de32% àestatal
Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales Bolivianos (YPFB). O tri-
buto corresponde ao período
de novembro de 2006, que é o
sétimo mês de vigência da na-
cionalização, decretada por
Morales, em 1º de maio de
2006. Os campos relativos ao
tributosãoo SanAlbertoeSan
Antonio, onde a Andina, filial
daRepsol YPF,tem umaparti-
cipaçãode50%, aPetrobrasde
35%e aTotal15%.Até ofecha-
mento desta edição,não havia
informação se o valor teria si-
do pago pelas empresas.

Paralisação
A Petrobras suspendeu suas
atividades de exploração de
petróleo no Equador na últi-
ma sexta-feira, após protestos
de moradores da região pro-
dutora, que bloquearam es-
tradas de acesso aos poços da
empresa exigindo dinheiro
para projetos sociais.

panoramabrasil

HIDROELÉTRICA

Agência autoriza operação
comercial de Capim Branco

brasília // A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
autorizou a entrada em operação comercial da primeira
turbina da usina hidroelétrica Capim Branco II, localiza-
da entre Uberlândia e Araguari, em Minas Gerais. A tur-
bina tem capacidade para gerar 70 MW. De acordo com
o cronograma estabelecido no contrato de concessão, as
outras duas unidades geradoras da usina, cada uma com
70 MW de potência, devem entrar em operação até ju-
lho. Quando estiver operando a plena carga, a usina terá
capacidade instalada para gerar 210 MW. Ao longo do
ano passado, foram acrescentados ao sistema elétrico na-
cional 3.935 MW gerados por novos empreendimentos.

agência estado

SIDERURGIA

csn reitera seu interesse pela
colombiana Paz del Rio

são paulo // A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ne-
gou que tenha desistido de participar do leilão da side-
rúrgica colombiana Acerias Paz del Rio, como noticiado
pela imprensa local. Segundo a assessoria de imprensa,
“a notícia não procede e a companhia mantém o interes-
se em participar do leilão no próximo dia 16 de março”.
Na sexta, o diário colombiano La Republica informou
que a brasileira não iria fazer oferta pelo controle da em-
presa em razão de problemas relacionados a questões
trabalhistas, de meio ambiente e mineração. A Paz del
Rio é a segunda maior siderúrgica da Colômbia.

agência estado

AU TO P E Ç A S

Mahle adquire ativo da Dana
em Gravataí por us$ 1,5 milhão

são paulo // A Mahle Metal Leve adquiriu na última sex-
ta-feira os ativos líquidos e operacionais da unidade de
Bronzinas da Dana, localizada em Gravataí, por US$
1,465 milhão. De acordo com fato relevante publicado
pela companhia na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), a unidade foi ofertada em leilão público pelas au-
toridades norte-americanas. A Dana passa por uma forte
reestruturação a partir de sua matriz nos Estados Unidos
desde março do ano passado, tendo fechado fábricas e
demitido centenas de trabalhadores.

panoramabrasil

TECNOLOGIA Pesquisa do Ipea revela que 1,7% das empresas do Brasil criam novos processos e produtos

Inovação impulsiona 1,2 mil empresas no País

k CONCORRÊNCIA

«Para uma empresa
nacional ser
competitiva em um
mercado tão concorrido
é imprescindível
investir em inovação»
HUGO LADEIRA
GERENTE DA OXITENO
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k CAPITAL

«Em uma empresa
nascente ou pequena, o
lucro não é suficiente
para investir em
pesquisa e
desenvolvimento»
ALEXANDRE COSTA
DIRETOR PCTEL

Lei do Bem, que veio para aumentar o volume de
pesquisa, limita vantagens a grandes empresas;
inovadoras encaminharão sugestão ao Congresso

Apesar do avanço com a apro-
vação de benefícios fiscais con-
cedidos para empresas que in-
vestem em pesquisa e desen-
volvimento previstos na cha-
mada Lei do Bem (Lei nº 11.
196), a vitória é relativa, já que
somente as grandes empresas
foram beneficiadas. Isso por-
que se enquadram na Lei ape-
nas empresas que trabalham
com lucro real, ou seja, as
grandes. Isso significa que cer-
ca de 80% das empresas bra-
sileiras não terão incentivos
para inovar por trabalharem
com lucro presumido.

“Isso quer dizer que o avan-
ço da Lei do Bem foi pequeno e
insuficiente”, explica Olívio
Ávila, diretor executivo da As-
sociação Nacional de Pesquisa,
Desenvolvimento e Engenharia
das Empresas Inovadoras (An-
pei). Para mudar esse cenário,
a Anpei dialoga com o Governo
Federal na tentativa de incluir
as pequenas e médias empre-
sas na concessão. “Para inovar
não precisa tamanho, empre-
sas de todos os portes são nos-
sas associadas”, diz.

O fator mais importante pa-
ra qualquer política industrial
hoje é que coloque em primei-
ro lugar a capacitação técnica
das empresas para inovar e
lançar novos produtos. Somen-
te dessa forma será possível
competir mundialmente, expli-
ca Ávila. “Existe uma corrida
tecnológica acontecendo no
mundo, mas o Brasil está mui-
to devagar”, conclui.

Lei de Inovação
favorece só
empresas grandes

são paulo

A idéia de um aparelho para gra-
var ligações telefônicas no com-
putador surgiu depois que Ale-
xandre Costa foi prejudicado fi-
nanceiramente em um negócio
fechado portelefone deVoz sobre
IP (Internet). A partir daí, desen-
volveu um gravador simples, en-
trou em uma incubadora de em-
presas em Goiás e hoje vende o
PCtel para gigantes como Petro-
brás e Vale do Rio Doce. A fabri-
cante de adesivos à base de água
Adespec tem outrahistória curio-
sa. A empresária Wang Shu Chen
decidiu inovar a fabricação de
adesivos depois de se ver doente
por causa da proximidade diária
com solventes químicos no tra-
balho e criou o prego líquido, uma
cola impermeabilizante à base de
água, 30% mais barata que os si-
milares importados.

Esses são dois exemplos das
cerca de 1,2 mil empresas que
inovam no Brasil e que, por isso,
têm crescido e ganhado mercado
no Brasil e no exterior. Infeliz-
mente, elas são exceção. Apenas
1,7% das empresas nacionais fa-
zem algum tipo de inovação de
processo ou produto, de acordo
com levantamento do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). As empresas que inovam,
segundo a pesquisa, têm 16%
mais chances de exportar, além
de vencer no mercado interno.

Exportação é justamente a no-
va meta da PCtel para 2007. De-
pois de três anos incubada no
Centro Federal de Educação Tec-

nológica, a PCtel criou um grava-
dor telefônico que comporta até
100 linhas em um mesmo com-
putador, produto único no mun-
do, e, para vendê-lo no exterior
criou e registrou uma marca in-
ternacional. Ameta da PCtelé do-
brar as exportações — que hoje
são 10% do faturamento — este
anoe em2008 vendermais noex-
terior do queno mercado domés-
tico. Para Costa, o grande obstá-
culo à inovação é a falta de recur-
sos. “Em uma empresa pequena,
o lucro não é suficiente para in-
vestir em pesquisa.”

Pior para o País. As empresas

inovadoras pagamsalários 23,4%
maiores em relação às empresas
que nunca investiram em inova-
ção e 12% maiores que a média
geral da indústria, de acordo com
o estudo do Ipea, de 2006. Além
disso, as empresasmais inovado-
ras do País tiveram um cresci-
mento no número de empregos
formais de 29% no período de
2000 a 2004, contrauma média de
19% em todaa economia brasilei-
ra, conforme a pesquisa. No caso
da PCtel, de um quadro inicial de
3 funcionários, a empresa conta
hoje com 34 pessoas,14 das quais
na área de desenvolvimento.

Já para Chen, o desenvolvi-
mento decola à base deágua não
foi só um alívio para a saúde mas
também um bom negócio, já que
80% dos adesivos do mercado
brasileiro ainda utilizam solven-
tes. Oúltimo produtolançado pe-
laempresa,o Pesilox,foiusadona
colagem de placas táteis (para
orientação de cegos) na Estação
da Luz do Metrô de São Paulo. O
produto, usado principalmente
na construção civil, está sendo
vendido para empresas como a
Eternit, líder em telhas e cai-
xas-d‘água de fibrocimento.

As restrições a adesivos à base
de solventes em países desenvol-
vidos abrem inclusive a possibili-
dade de exportação à Adespec.
Da mesma forma, a aprovação
das primeiras leis desse tipo no
Brasil amplia ainda mais os hori-
zontes da empresa, que foi a se-
gunda colocada no “Prêmio FI-
NEP, Região Sudeste”, em 2005.

Universidades
Um ponto em comum entre to-
das as empresas que inovam é a
parceria com universidades —
recurso esse de que mesmo a gi-

gante Oxiteno não abremão. A in-
dústria química tem parcerias
com diversas instituições no Bra-
sil e mantém um grupo de pes-
quisadoresno mundoque sereú-
ne em um conselho para manter
a empresa em linha com o que há
de mais atual em pes-
quisa. No segundo se-
mestre, por exemplo, a
Oxiteno inaugurará a
primeira fábrica da
América Latina para a
produção de álcoois
graxos, que será tam-
bém a única no mundo a
usar como matéria-pri-
ma o óleo de palmiste, mais co-
nhecido como óleo de dendê.

A unidade,que custouUS$ 120
milhões e fabricará 100 toneladas
do produto em Camaçari (BA),
faz parte da estratégia da Oxiteno
de investir em especialidades
químicas aproveitando as rique-
zas naturais do País. Essa foi a es-
tratégia escolhida para se tornar
competitiva em um mercado de
concorrência mundialcomo ode
químicos. “Para uma empresa
nacional ser competitiva em um
mercado tão concorrido como o
químico, é imprescindível inves-
tir eminovação”, afirmaHugo La-
deira, gerente de Marketing da
companhia. “Em 2003, os novos
produtos, lançados há cinco
anos, representavam menos de
10% de nosso faturamento; hoje
são mais de 25%.”

AOxitenovai receberdaFinan-
ciadora de Estudos e Projetos (Fi-
nep) R$ 96,1 milhões para a exe-
cução de 104 projetos de pesquisa
e desenvolvimento este ano. O
aporte écontinuação doapoio da
agênciaao programadeinovação
da empresa, que ainda colhe os
frutos do primeiro investimento,

aprovado em 2003. Naquele ano,
os R$ 53,5 milhões liberados re-
sultaram no lançamento de 112
novos produtos, noregistro de oi-
to patentes e no aumento de 8%
do faturamento anual.

A Empresa Brasileira de Com-
pressores (Embraco) te-
rá este ano R$ 20 mi-
lhões da Finep. Objetivo
é expandir sua partici-
pação no mercado
mundial de compresso-
res comerciais, que
atualmente é de 8%. A
Embraco já é líder mun-
dial em compressores

herméticos, com 20% de partici-
pação de mercado.

A companhia inaugura este
ano sua segunda unidade indus-
trial na China para fabricar o
compressor EMB, produto 100%
desenvolvido no Brasil, que reduz
o consumo de energia em 40%.
“Normalmente, as empresas fa-
zem o contrário:montam no Bra-
sil produtos desenvolvidos em
outra parte do mundo”, brinca o
diretorcorporativo deTecnologia
da Embraco, Roberto Campos.

Hoje, 60% de seu faturamento,
que em 2005 foide R$ 1,2 bilhões,
é proveniente da venda de novos
produtos, levando-se em conta
os que foram colocados no mer-
cado há até 3 anos. Além disso, a
empresa, que dispõe de 37 labo-
ratórios de pesquisa no mundo,
13 dos quaisno Brasil, é hojea se-
gunda brasileira que mais registra
patentes nos Estados Unidos.

marina pita

Roberto Campos
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