
OgrupoEBXpretende investir
US$ 1 bilhão para colocar em
atividade, no final de 2011, um
estaleiroemBiguaçu,a20quilô-
metrosdeFlorianópolis (SC).O
projeto será desenvolvido pela
subsidiáriaOSX,quepode ter a
parceria da sul-coreana Hyun-
dai Heavy Industries. A previ-
são inicial da EBX era investir
US$ 600 milhões no estaleiro,
mas a EBX considera que o
maior investimento é necessá-
rioparaatenderamais clientes
e diz ter identificado um volu-
memaior de oportunidades.
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EstevesassumeoPactual
e25sóciosdeixarãoobanco

AAdobeSystemsanunciou on-
tem um acordo de US$ 1,8 bi-
lhão para comprar a fabricante
desoftwaresdenegóciosOmni-
ture,comopartedemedidaspa-
ra lidarcomaquedanasvendas
dos programas Photoshop e
Acrobat.AAdobe,queteveque-
danas vendas e no lucro do ter-
ceiro trimestre fiscal, tem tido
dificuldades para crescer du-
rante a recessão econômica,
com o mundo corporativo cor-
tando gastos com tecnologia.
Pelo acordo, aOmniture se tor-
na umaunidade daAdobe.

O presidente da JapanAirlines
(JAL), Haruka Nishimatsu, in-
formou que a companhia pre-
tendecortarsuaforçadetraba-
lho em14%, ou 6,8mil funcioná-
rios, e planeja concluir as nego-
ciações com empresas estran-
geiras até meados de outubro.
Acompanhiaaéreajaponesade-
veráanunciarumplanoderees-
truturação até o fim destemês.
O presidente da JAL afirmou
tambémqueaempresavaibus-
car fazer uma “drástica” reor-
ganização em suas rotas.

9+

Andrea Vialli

O manejo correto do solo na
agriculturapodeajudarosetor
de agronegócio a sequestrar
carbono da atmosfera e rever-
ter a imagem de que a ativida-
detrazdanosaoambienteeau-
menta o aquecimento global.
Práticasagrícolascomooplan-
tiodireto, arotaçãodeculturas
e a agricultura de precisão po-
dem em breve credenciar o se-
tor a vender créditos de carbo-
no nomercado internacional.

“Osatuais26milhõesdehec-
taresdeculturasqueutilizamo
plantio direto em todo o País
são responsáveis pelo seques-
trodepelomenos 13milhõesde
toneladas deCO2 ao ano”, afir-
ma Carlos Eduardo Pellegrino
Cerri, professor do Departa-
mento de Ciência do Solo da
Esalq-USP e pesquisador das
áreas de bioenergia e mudan-
ças climáticas. Ele explica que
o sistema de plantio direto, on-
de palha e resíduos vegetais
são deixados no solo, ajuda a
retergrandequantidadedega-

ses estufa, como o carbono e o
metano, na terra.

“Existe três vezes mais CO2
fixadono solo doquena atmos-
fera.Seosolonãoformanejado
deformaadequada,essecarbo-
no é liberado e contribui para o
aquecimento global” explica
Cerri.Aspesquisasnesse cam-
po emais de 40 artigos científi-
cos publicados renderam ao
professor,de35anos,apremia-
ção na categoria Juventude do
PrêmioFundaçãoBunge (anti-
go Moinho Santista), que será
entregue hoje, emSão Paulo.

A agricultura responde hoje
por cerca de 30%das emissões
depoluentes doBrasil. “Aagri-
cultura tem sido apontada co-
mouma vilã domeio ambiente,
mas o fato é que existe tecnolo-
gia para minimizar o impacto
ambiental das culturas. Basta
que issosejaaplicadoemmaior
extensão em todo o País”, diz
Cerri.

No entanto,mesmocom téc-
nicas sofisticadas de manejo
do solo, a conversãoda floresta
emculturas comosojanão traz
benefíciosambientais. Issopor-
que, enquanto o plantio direto
permitea fixaçãode0,5 tonela-
dadeCO2/ano,a floresta tropi-
cal intacta temopoderde fixar
60 toneladas de CO2/ano.
“Mesmo com plantio direto, a
conversão de áreas de floresta
para agricultura é danosa . Por
isso é preciso fazer melhor uso
das áreas já degradadas, como
pastagens”, diz.

No campo dos biocombustí-
veis, a possibilidade de seques-
trodeCO2tambéméalta,prin-
cipalmentecomaculturadeca-
na-de-açúcar. “A suspensão
das queimadas nos canaviais
tornaaculturaaindamais inte-
ressante em termos de susten-

tabilidade”, explica Cerri.
O Grupo Balbo, de Sertãozi-

nho (SP), que produz açúcar e
álcool, foi o pioneiro no Estado
abanir asqueimadasdos cana-
viais, ainda na década de 1980.
Naépoca, nemhaviamáquinas
paracolheracanacrua.Oplan-
tio direto, aliado ao controle
biológico de pragas, transfor-
mouoGrupoBalboemumapo-
tência do mercado de orgâni-
cos.ComamarcaNative,ogru-
poéhojeomaiorprodutormun-
dialdeaçúcarorgânicoeexpor-
ta cerca de 50 mil toneladas
por ano.

A experiência da empresa
chamou a atenção de grandes
compradores, como a rede
americana de varejo Whole
Foods,especializadoemprodu-
tos naturais e orgânicos. “Eles
viramnossoinventáriodeemis-
sões de CO2 e se surpreende-
ram com o fato de que nossas

usinas emitem 35% menos
carbono que uma indústria
convencional”, diz Leontino
Balbo Júnior, diretor daNa-
tive.

CRÉDITOS DE CARBONO
A comprovação da redução
de carbono pelo uso correto
dosolopodepermitiranego-
ciação de créditos de carbo-
no. Hoje os projetos de agri-
cultura não são aceitos pe-
las Nações Unidas, mas há
títulos sendo vendidos nas
bolsasparalelasde carbono,
comoaChicagoClimate Ex-
change (CCX), e o Fundo
Protótipo de Carbono, do
BancoMundial.

No Paraná, agricultores
seuniramemumacooperati-
va,aCoopercarbono,ereali-
zaram a primeira venda de
créditos referentes a área
dematas ciliares. ●

FINANÇAS

AdobepagaUS$1,8bi
pelaOmniture

JALprevêdemitir
6,8milempregados

Com técnicas como o plantio direto, agricultores podem retirar
gás carbônico da atmosfera e até lucrar com a venda de crédito de carbono

Saída dos executivos envolve US$ 700milhões e restrições quanto aos novos passos

David Friedlander

Umgrupo de aproximadamen-
te 25 sócios do Pactual acertou
ontem sua saída do banco, que
volta a ser comandado por An-
dréEstevesenapróximasegun-
da-feira será relançado com o
nome BTG Pactual. O grupo
quebateemretirada iráembol-
sar cerca de US$ 700 milhões.
Mas, antes, precisou aceitar al-
gumas condições. O dinheiro
não será entregue de uma só
vez. Pelo acerto, os executivos,
que sairão ao longo dos próxi-
mos meses, vão receber 76%
agora e o restante em parcelas
semestrais até julho de 2011.

Nesse período, não poderão
abrir ou se associar a correto-
rasebancos.Eprecisarãoman-
terdistânciadealguns fundose
administradoras de recursos
que são clientes ou competem
com o Pactual. Os contratos ci-
tam,nominalmente,oGPInves-
timentos, o Advent e o Angra
Partners, entre outros.

O acerto de ontem era uma
pendência da venda do Pactual
paraobancosuíçoUBS,realiza-
da em 2006, por algo em torno
deUS$3,1bilhões.Naquelaoca-
sião, o UBS combinou pagar
US$ 1 bilhão no ato e progra-
mouodesembolsodemaisUS$
1,6 bilhão, além deUS$ 500mi-
lhões em bônus, em julho de
2011. Para receber, os executi-
vosdoPactualprecisariamper-
manecer no banco por cinco
anos e cumprir metas acerta-
das com a direção doUBS.

Esse cronograma foi inter-
rompido em abril deste ano,

quando Esteves recomprou o
PactualdoUBS.Comopartedo
negócio, ele assumiu a dívida
que o banco suíço tinha com os
executivos do Pactual. Ontem,
68 deles – entre os que ficam e
os que vão embora – concorda-
ram com as condições de Este-
ves.

“O contrato de não competi-
çãoqueeles assinaramontemé
maisflexívelqueodoUBS”,afir-

ma um dos sócios que ficou e
queparticipoudiretamentedas
negociações. “Pelo acordo com
oUBS, era proibido abrir asset
managements, butiques de pri-
vateequityoudefusõeseaquisi-
ções. Agora, isso é possível.”

Mesmoassim, alguns dos só-
ciosqueestãodesaídaprocura-
ram advogados, no Brasil e no
exterior, na tentativa de rece-
ber seu dinheiro mais rapida-

mente. Como os processos ten-
dem a se arrastar por anos na
Justiça, desistiramdecomprar
briga comosnovos controlado-
res do Pactual.

Os termos do acordo foram
negociados entreEsteves eGil-
berto Sayão. Este último divi-
diaocontroledoantigoPactual
e agora liderou o processo de
saída dos sócios.

Como vários dos executivos

que saem eram sócios tam-
bémdaPactualCapitalPart-
ners (PCP), a firmade inves-
timentos e participações, a
ideiaévenderalgunsdeseus
ativos e entregar o resulta-
dosaquemvaiembora.Opri-
meirodesseativospodesera
participação na Light que,
pormeiodeumemaranhado
de participações, está den-
tro da PCP. ●
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Multas por panes em serviços
podem chegar a R$ 16milhões

Sequestrodecarbono
chegaàagricultura

Proconabre
processoscontra
aTelefônica

SUSTENTABILIDADE

RETORNO–AndréEsteves recomprouoPactual, quehavia sidovendidoem2006aobancosuíçoUBS, emabril desteano

TELECOMUNICAÇÕES

Eric Akita
Renato Cruz

ATelefônicapoderecebermul-
tas de até R$ 16 milhões por
causa de panes na telefonia fi-
xa e no serviço de banda larga
Speedy, que aconteceram este
ano. Ontem, a Fundação Pro-
con-SPnotificouaempresaso-
bre cinco processos adminis-
trativosqueforamabertoscon-
traela.Oproblemamaisrecen-
teaconteceunasemanapassa-
da, quando, durante uma forte
chuva, os telefones fixos da
Grande São Paulo ficaram ho-
rasforadoar,atingindoatéser-
viços de emergência, comoPo-
lícia e Corpo de Bombeiros.

Além dos R$ 16 milhões, va-
lormáximoprevistopeloCódi-
go de Defesa do Consumidor
(CDC), a empresa pode rece-
beroutrassanções. “Háumda-
no imenso à sociedade e um
desrespeitoaocontratodecon-
cessão”, afirmouRobertoPfei-
ffer, diretor executivo da Fun-
dação Procon-SP.

Ele defendeu que a Agência
Nacional de Telecomunica-
ções(Anatel) investigueospro-
blemasda telefonia fixa e tome
medidaspreventivas, comofez
no caso do Speedy. A agência
suspendeu a venda da banda
larga da Telefônica por dois
meses, e só liberou a retomada
dacomercializaçãodepoisdea
operadora por em prática um
planodemelhoradainfraestru-

tura e do atendimento.
SegundoPfeiffer,aTelefôni-

ca deverá apresentar provas
dequeaspanes foramprovoca-
das por aspectos externos e
que tomou todas as providên-
cias cabíveis para solucioná-
las.Depoisdisso,oProconana-
lisaráadefesa.Casosuadefesa
seja considerada improceden-
te, a companhia aindapode en-
trarcomumrecurso.“Essetrâ-
mite todo deve levar cerca de
quatro meses”, explicou Pfei-
ffer.

MEDIDAS
O diretor de Relações Institu-
cionais da Telefônica, Fernan-
doFreitas,preferiunãocomen-
tar detalhes do processo. “Co-
moemqualquerprocesso,que-
remos ter a oportunidade de
prestar informações de forma
ampla, equeovalor sejadefini-
do somente no final”, disse o
executivo, acrescentando que,
depois disso, é “natural avaliar
asmedidas cabíveis”.

Freitasrebateudenúnciafei-
ta pela Associação dos Enge-
nheiros de Telecomunicações
(AET), de que os investimen-
tos da empresa podem serme-
nores do que os anunciados.
“Os valores foram divulgados
embalanço,queseguemasnor-
mas e as diretrizes definidas
para as empresas de capital
aberto”, afirmou o diretor da
Telefônica. AComissão deVa-
lores Mobiliários (CVM) che-
gou a abrir, no começo domês,
um processo para investigar
os investimentos da Telefôni-
ca. ●

MANEJO-ParaCerri, impactodaagriculturapodeserminimizado

PAULO GIANDALIA/AE–17/3/2009

Órgão quer que a
Anatel investigue
problemas na
telefonia fixa

MARCIO FERNANDES/AE
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