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O lucro da Microsoft caiu 18%
no primeiro trimestre fiscal da
empresa, para US$ 3,57 bi-
lhões, ou US$ 0,40 por ação. O
resultado, porém, superou a ex-
pectativa dos analistas, que pre-
viam ganho de US$ 0,32 por
papel. O mercado de PCs mos-
trou sinais de estabilização e as
vendas do Windows e do Xbox
ajudaram mais que o esperado.

FerrousResources
planejasiderúrgica

A Suzano Papel e Celulose regis-
trou no terceiro trimestre lucro
líquido de R$ 213 milhões, rever-
tendo prejuízo de R$ 282 milhões
verificado um ano antes, e anun-
ciou o sexto reajuste do ano para
os preços da celulose. A melhora
do resultado e o aumento de pre-
ços refletem a recuperação das
vendas da matéria-prima e os efei-
tos da valorização cambial.

SIDERURGIA

Suzanolucra
R$213milhões

A Ferrous Resources do Brasil
informou ontem que procura
parceiros internacionais para
instalar uma siderúrgica no Bra-
sil. Segundo comunicado divul-
gado pela empresa, o plano de
negócios inclui investimentos
em mineração, recuperação am-
biental e infraestrutura em Mi-
nas Gerais e Espírito Santo. O
investimento é de US$ 5 bilhões.

PAPELECELULOSE

TECNOLOGIA

OieconomizaR$1bi
em2009comsinergias
O grupo Oi deve economizar R$ 1
bilhão este ano com as sinergias
da integração com a Brasil Tele-
com (BrT), informou ontem o dire-
tor de finanças e relações com
investidores da Oi, Alex Zornig. A
BrT foi adquirida em dezembro
de 2008 após longa disputa entre
os sócios das duas empresas. O
grupo Oi prevê investir entre R$ 5
bilhões e R$ 6 bilhões este ano.

EmTempo

Microsofttemqueda
de18%nolucro
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Setor está aquecido e já entrou
no radar da Vale e da Petrobrás

Recordcompra40%doBancoRenner

Meta do Ministério das Comunicações foi apresentada às operadoras,
que calculam custos e estudam alternativas de financiamento

Gerusa Marques
BRASÍLIA

A proposta de Plano Nacional
deBandaLarga,quevemsendo
elaborada pelo Ministério das
Comunicações em conjunto
com as empresas de telefonia,
prevê que o Brasil terá 90 mi-
lhões de assinantes de banda
larga em 2014. Desses, 30 mi-
lhõesreceberiamosserviçospe-
lasredes fixaseosoutros60mi-
lhões fariam conexão pela ban-
da larga móvel, oferecida pelas
empresas de telefonia celular.

A meta do Ministério já foi
apresentada às empresas, que
estão trabalhando para levan-
tarocustodoprogramaeassu-
gestõesde financiamento.Uma
reunião com técnicos dominis-
tério e executivos das operado-
rasOi,Telefônica,Embratel,Vi-
vo, TIM e Claro está prevista
para a próxima quarta-feira,
emBrasília.

A proposta inclui também o
atendimento gratuito em ban-
da larga a pontos públicos, co-
moescolas, hospitais,postosde
saúde e delegacias de polícia.
“Um plano nacional de banda
larga não pode se limitar a ór-
gãos do governo, temde conec-
tar a população, tem de resol-
ver o problema de todo mun-
do”, afirmou um técnico que
participa das discussões.

Paraalcançarameta,ominis-
tério trabalha com um teto de
R$30paraosserviços.Esseva-
lormáximo foi definido comba-
se em estudos sobre o que as
classesCeD–maioresalvosdo
programa – estariamdispostas
a pagar para ter banda larga. A
estimativaédeque,semumpla-
no de incentivo, as vendas de
acessoàinternetemaltaveloci-
dade se estagnariamnos próxi-
mos anos com o atendimento

da demanda das classesA eB.
Considerando um cenário

pessimista,senadafor feito,em
2014 a banda larga fixa estaria
limitadaa18milhõesdeassinan-
teseaconexãomóvelnãochega-
ria perto dos 60 milhões. Hoje,
13,5milhõesdeassinantesseco-
nectam pelas redes fixas e 6,5
milhões pelas redes móveis.
“Seria preciso crescer mais de
10 milhões por ano nos acessos
móveis”, lembraotécnico.Ave-

locidade de conexão depende-
riadaaplicaçãoquesequisesse
dar para os serviços,mas ame-
taéchegara2014comummíni-
mo de 2Mbps.

Ainda não estão definidas as
fontes de financiamento, mas a
avaliação dos técnicos é de que
dificilmente haverá outras op-
ções além de redução de carga
tributária para serviços e equi-
pamentos e a utilização de re-
cursos de fundos setoriais, co-
mooFundodeUniversalização
dos Serviços de Telecomunica-
ções (Fust), que recolhe cerca
deR$ 1 bilhão por ano.

A ideia, segundo uma fonte
das empresas, é concluir a pro-
posta até o fim deste mês, para
queoMinistériopossaapresen-
tar sua sugestão ao presidente
Luiz Inácio Lula daSilva no iní-
ciodenovembro.Apesardepro-
porumaparceriacomasempre-
sasprivadas,oplanodoMinisté-
rio das Comunicações conside-

ra também a utilização das
redesdefibrasóticasdeesta-
tais,comoPetrobrás,Eletro-
brás,edaEletronet–empre-
sa falida que tem a Eletro-
bráscomoacionista.Essa in-
fraestrutura seria usada, se-
gundo o técnico, como uma
redeneutra, para vender ca-
pacidade de conexão e che-
gar a pontos remotos.

O governo, porém, ainda
decidirá a forma de gestão
da rede. O secretário de Lo-
gística de Tecnologia da In-
formação do Ministério do
Desenvolvimento, Rogério
Santanna, tem defendido
que a rede estatal seja admi-
nistradapelaTelebrás. Para
chegar ao usuário final, a in-
fraestrutura do governo se-
ria completada comas redes
das pequenas empresas de
telecomunicaçõeseprovedo-
res de internet, na proposta
de Santanna. ●

Diferentemente do publicado
na reportagem “Odebrecht
monta consórcio para dispu-
tar obra de Belo Monte”, pu-
blicada no dia 2 de outubro,
a Odebrecht informa não ter
qualquer envolvimento em
investimentos para reforma
dos estádios Maracanã (RJ),
Pituaçu (BA) e Verdão (MT),
visando à Copa de 2014. A
empresa diz que avalia sua

participação nos diversos
mercados como prestadora
de serviço ou como investido-
ra, a depender da modela-
gem definida pelos governos
estaduais. “Especialmente
em Pernambuco a Odebre-
cht, em parceria com a ISG,
está devidamente delegada a
apresentar os estudos de via-
bilidade do projeto Cidade
da Copa.”

BNDESprepara
investimentos
emfertilizantes

Negócio marca entrada do grupo de mídia no setor financeiro

EDUCAÇÃO–Proposta inclui atendimento de pontos públicos, como escolas, hospitais e delegacias

Planoprevêbandalarga
para90milhõesnoPaís

DEMANDA-Armazém da Bunge Fertilizantes: setor está em expansão

AGRONEGÓCIO

Mônica Ciarelli
RIO

Sem receber pedidos de finan-
ciamentodeempresasdefertili-
zantes desde 2000, o Banco de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) se prepara pa-
ra voltar a emprestar ao setor,
que já anunciou investimento
deR$7,2bilhõesparaexpansão
de seus negócios ao longo dos
próximos cinco anos. “Temos a
expectativa de que as compa-
nhias venham a recorrer a fi-
nanciamentos”, disse Cintia
Moreira,chefedoDepartamen-
to de IndústriaQuímica doBN-
DES. “Agente temtido contato
comelaseaintençãoérealmen-
te fazer investimentos.”

O setor já está no radar de
grandes companhias, como a
Vale e Petrobrás, que informa-
ram a intenção de ter presença
maisrelevanteemfertilizantes.
Aexpectativaédequehajauma
movimentaçãoaindamaiorago-
ra que aAnglo American infor-
mou seu plano de reestrutura-
ção,que inclui avendadaCope-
brás,empresaprodutoradefos-
fato emGoiás.

A companhia foi a última no
setor a receber um financia-
mentodoBNDES.Ogerentede
Departamento de Indústria
Químicadobanco,MarcoAntô-
nio Pompeu, conta que a Cope-
brás recebeu US$ 70 milhões
naépoca.CintiaMoreiraacredi-
ta que o segmento de fertilizan-
tes temumgrandepotencial de
crescimento,emfunçãodaagri-
cultura ser um dos carros-che-
fe das exportações brasileiras.

Nos últimos anos o consumo
cresceuemescalamaiordoque
aprodução.“Asmaioresempre-
sas do setor agora estão anun-
ciandoinvestimentos.AFosfér-
til já anunciou, a Iara e a Bunge
também já anunciaram.”

O diretor executivo da Asso-
ciação Nacional para Difusão
de Adubos (Anda), Eduardo
Daher, explica que o Brasil é
atualmenteoquartomaiorcon-
sumidor de fertilizantes do

mundo, atrás da China, Índia e
EstadosUnidos.

O diretor observa que o con-
sumobrasileiro vemcrescendo
a taxasmais elevadas do que as
registradas pelos dois países.
De 1990 para cá, estima, a de-
mandabrasileiraaumentouem
média 7% ao ano, ante uma ex-
pansão de 5% registrada pela
China e a Índia no período.

Interessada no setor, a Vale
chegou a cogitar a possibilida-
dedeentrarnabrigapelagigan-
te americana Mosaic, mas re-
trocedeu após os desgastes
como governo.

No Brasil, a Vale já explora
potássio na mina de Taquari-
Vassouras, em Sergipe. Suas
operações nessa área estão
mais centradas no exterior. A
companhiadesenvolve umpro-
jeto de produção de fosfato em
Bayóvar, no norte do Peru. A
mina temcapacidade para pro-
duzir 3,9 milhões de toneladas
anuais de fosfato e previsão de
entrar em operação em 2010.

A Vale possui ainda dois de-
pósitos comprados da Rio Tin-
to e que também estão em fase
dematuração.OativonaArgen-
tina fica localizado em Neu-
quéme odoCanadá, na provín-
cia de Saskatchewan. O plano
de investimentos da Vale para
2010 divulgado esta semana
não contempla investimentos
nesse segmento no Brasil.

Já a Petrobrás ainda avalia o
quefazercomasreservasdepo-
tássio descobertas pela extinta
Petromisa há três décadas. A
empresa chegou a licitar a con-
cessão,emprocessovencidope-
la canadense Falcon. A licita-
ção, porém, foi cancelada no fi-
nal de 2008, por ordem do go-
verno. ●

FINANÇAS

Carlos Rollsing
ESPECIAL PARA O ESTADO
PORTO ALEGRE

O grupo Record anunciou on-
tem a compra de 40% do capi-
tal da Renner Participações,
controladora do Banco Ren-
ner, com sede em Porto Ale-
gre. A parceria deve resultar
emnovosprodutos financeiros
queserãooferecidosaosforne-
cedores, cinco mil clientes e
dez mil funcionários do grupo
decomunicação.AfamíliaRen-
ner permanece no controle da
gestão do banco, já que ainda
mantémumaparticipaçãoma-
joritária.

A iniciativa configuraonovo
investimento do grupoRecord
no Rio Grande do Sul. Em
2007, a empresa formou a Re-
cordSul,aoadquiriraTVGuai-
ba,asrádiosGuaibaAMeFMe

o jornal diário Correio do Povo.
Os valores envolvidos na nego-
ciação com o banco não foram
revelados.

Aconclusãodonegóciodeve
assegurar a expansão das ope-
rações do Banco Renner para
outros Estados do País, com
abertura de mais unidades e
oferta de produtos novos. Na
sede porto-alegrense e demais
filiaisdaRegiãoSul,serãoman-
tidos os mesmos 140 funcioná-
rios que trabalhavam antes da
concretização da transação.
Outros dez funcionários tam-
bém permanecem desempe-
nhandoasfunçõesnumaunida-
de de negócios aberta em São
Paulo.

FINANCIAMENTO
O planejamento do biênio
2010/2011 projeta contrata-
çõesdemaisprofissionais,con-

siderando o ritmo de expan-
são. O atual perfil do Banco
Renner contempla, sobretudo,
o financiamento de veículos.
Agora, o intuito é ampliar a
atuação no mercado com a
apresentação de produtos co-

mocapital de giro, descontode
duplicatas e crédito consigna-
do. No momento, essas opera-
ções representam apenas 10%
da carteira da empresa. O pla-
nejamento é que esses negó-
cios passem a responder por
50% nos próximos três anos.

IgorBücker, diretordaRen-

ner Participações, projeta
um grande aumento dos ne-
gócios no próximo triênio.
“Ametaéampliara carteira
de financiamentos, que hoje
está em R$ 200 milhões, pa-
ra R$ 600 milhões em três
anos”, disse.

O gerente nacional de co-
municação do grupo Re-
cord, CelsoTeixeira, confir-
mou que a intenção é ofere-
cer produtos financeiros,
clientes e fornecedores do
grupo – como concessão de
créditos e financiamentos.

Oexecutivo informouque
as duas partes estabelece-
ramacordoparamanter em
sigilo o valor envolvido na
compra das ações. Sobre in-
vestimentos futuros no Rio
Grande do Sul, Teixeira dis-
se que não existe “nada que
possa ser antecipado”. ●

30 milhões
de acessos de banda larga existen-
tes no País seriam fixos em 2014,
segundo a proposta do Ministério
das Comunicações

60 milhões
de acessos de banda larga seriam
móveis, também em 2014
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De 1990 para cá,
demanda brasileira
cresceu em
média 7% ao ano
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Grupo já havia
comprado rádio,
TV e jornal no
Rio Grande do Sul
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