
COMÉRCIO EXTERIOR

BOA AÇÃO

● Em 2009, mais de 50 institui-
ções inseriram suas projeções
no site ae.com.br/rankingaeproje-
coes. Criado pela Agência Esta-
do, com metodologia própria pa-
ra reunir e avaliar as projeções
fornecidas, o ranking contempla
as instituições cujas previsões

mais se aproximam dos indicado-
res efetivos. Estão aptos a partici-
par: bancos, corretoras, assets,
consultorias, empresas privadas
e públicas, além de instituições
de ensino e outras que façam,
periodicamente, projeções para
indicadores econômicos. No sis-
tema, é preciso informar estimati-
vas para os seis trimestres sub-
sequentes e para o ano fechado.
Em sua quarta edição, o Ranking
AE Projeções passa a ser audita-
do pela KPMG Brasil.

DISPUTA
Quem vai ficar com o
nome Brasil Foods?
Brasil Foods S/A ou Brasil Foods Ltda?
A Brasil Foods S/A é o resultado da fu-
são entre as gigantes do setor de car-
nes Sadia e Perdigão, ainda em análise
pelo Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade). A Brasil Foods
Ltda é uma microempresa de Curitiba,
no Paraná, que negocia farelo de soja.
O detalhe é que a versão “Ltda” existe
há 11 anos e possui o registro comercial
do nome. O registro da versão “S/A” é
BRF. O domínio da internet www.bra-
silfoods.com.br pertence à “Ltda”. Já o
www.brasilfoods.com é da “S/A”.

Acordo extrajudicial
Para o advogado Walter Petla, sócio do
escritório Petla Schimidt Advogados,
os dois nomes são equivalentes e a lei
não permite que estejam presentes no
mesmo mercado. A microempresa pa-
ranaense entrou em contato com a
BRF para resolver o imbróglio. “Até
pelo porte das duas companhias, não
nos interessa uma briga”, disse Petla à
repórter Raquel Landim. “Queremos
um acordo extrajudicial.” Segundo ele,
a intenção é ceder o nome para a BRF
por um período, cobrando uma espé-
cie de aluguel, ou mesmo vender – mas
não revelou por quanto. A BRF confir-
ma que foi notificada e diz que o assun-
to está em análise.

GENÉRICOS
A EMS quer ser a
primeira da fila
A farmacêutica EMS já tem data marca-
da para o lançamento da versão genéri-
ca do Viagra, cuja patente foi extinta

pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ). “A patente expira no dia 20
de junho. Esperamos estar nas far-
mácias no dia 21”, disse Waldir Esch-
berger, vice-presidente da EMS, à
repórter Melina Costa. “Queremos
ser os primeiros a entrar no merca-
do”. Explica-se: segundo Eschber-
ger , o EMS se prepara há três anos
para lançar o sucedâneo do Viagra.

AVIAÇÃO
A Trip vai aumentar
de tamanho
A companhia aérea regional Trip,
controlada pelos grupos de trans-
porte rodoviário Caprioli e Águia
Branca e pela empresa americana
SkyWest, divulgou ontem seus nú-
meros financeiros de 2009. No ano
passado, a empresa faturou R$ 450
milhões e teve lucro de R$ 28,5 mi-
lhões. Em meio à euforia do setor
aéreo, a Trip anunciou que pretende
crescer 60% até o final do ano com a
chegada de seis novas aeronaves,
entre jatos Embraer e turboélices da
fabricante francesa ATR.

LOGÍSTICA
Hines abre centro de
distribuição em Manaus
Manaus ganha em maio o Distribu-
tion Park Manaus, o primeiro cen-
tro de distribuição em sistema de
condomínio da capital do Amazo-
nas. O empreendimento, que rece-
beu investimento de R$ 170 mi-
lhões, marca a chegada da incorpora-
dora americana Hines na região Nor-
te do País e tem capacidade para re-
ceber até 25 empresas. Antes mes-
mo da inauguração, apurou a corres-
pondente Liège Albuquerque, o Car-
refour e a motocicletas Kasinski já
estão instalados no condomínio.

O presidente do Banco Central,
Henrique Meirelles, disse on-
tem que os problemas do siste-
ma financeiro não são criados du-
rante períodos de contração,
mas, sim, durante a expansão.
“Por isso, as provisões têm de
ser criadas no momento de ex-

pansão”, afirmou, durante pales-
tra na entrega do prêmio Desta-
ques AE Projeções, em São Pau-
lo, para uma plateia formada por
economistas e analistas.

Meirelles defendeu a aplica-
ção de regras prudenciais em mo-
mentos de expansão. “Regras

prudenciais que não permitis-
sem a alavancagem seriam a pri-
meira linha de defesa”, avaliou.

O presidente do BC comentou
ainda, durante a palestra, a situa-
ção grega. Ele destacou o aspec-
to positivo, que é o fato de a Gré-
cia fazer parte da União Euro-

peia. Mas observou que, por isso
mesmo, o país não tem indepen-
dência em sua política cambial e
monetária. “É um desafio institu-
cional interessante para os próxi-
mos anos”, declarou, ressaltan-
do, no entanto, que a Grécia é
um país pequeno.

Copom. Após diversas declara-
ções antes da reunião do Co-
pom, que terminou com a eleva-
ção da taxa básica Selic em 0,75
ponto porcentual, Meirelles re-
cusou-se a comentar a decisão,
dizendo que assuntos pertinen-
tes estarão na ata da reunião, que

será divulgada na próxima quin-
ta-feira. Ele fez apenas comentá-
rios sobre a política cambial.
Mas reiterou que o BC não traba-
lha com nenhum piso nem teto
para o câmbio. “Não temos piso
nem teto nem banda (para o câm-
bio). O Banco Central tem uma
política de compra de reservas
para aumentar a resistência do
País e compra aquilo que é ofere-
cido pelo mercado nos leilões.” /
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Prêmio. Rubens Sardenberg (E), economista-chefe da
Febraban, Barbosa (Bradesco), Meirelles (BC) e Megale (Mauá)

N o ano passado, a indústria
do turismo carreou US$ 5,3
bilhões em divisas para o
Brasil, 8% a menos do que o

obtido em 2008. Ainda assim, como
efeito da crise mundial e tudo, trata-
se do segundo melhor resultado na
história do setor. “Desde 2003, com a
criação do ministério do Turismo, o
ingresso de dólares mais do que do-
brou ”, afirma o titular da pasta, mi-
nistro Luiz Barretto. Na esteira des-
se crescimento, aumentou a impor-

tância relativa do setor no balanço de
pagamentos brasileiro: o turismo já é a
quinta fonte de receitas externas do
País, atrás das exportações de minério
de ferro, soja, petróleo e açúcar. “Mas
podemos e vamos continuar crescendo
muito mais”, afirma Barretto.

O horizonte do Ministério do Turis-
mo na área externa está voltado para os
próximos quatro anos. Tem nome e so-
brenome: Copa do Mundo de Futebol.
Barretto está convencido de que, seja
quem for o ministro em 2014 (de prefe-

rência ele ou alguém do seu partido, o
PT), deverá contabilizar a entrada de
cerca de 8 milhões de turistas, que de-
sembolsarão pelo menos US$ 10 bi-
lhões no complexo turístico nacional.
“Na verdade, o efeito Copa do Mundo
começa agora”, afirma. Para este ano, a
expectativa é de que os estrangeiros
aportem pelo menos U$ 6 bilhões, pou-
co mais de 10% dos US$ 50 bilhões movi-
mentado pela atividade, somados o tu-
rismo de origem interna e externa.

Mas é no plano dos investimentos pa-
ra melhoria e modernização do setor
que deverá ser mais marcante a influên-
cia da Copa do Mundo. Nada menos de
R$ 11 bilhões em projetos na área de ho-
telaria já estão anunciados pelas ca-
deias hoteleiras. “Somente a rede Accor
pretende encabeçar a construção de 66
novos hotéis Ibis e Fórmula 1”, diz Bar-
retto. Segundo ele, além dos franceses
do Accor, grupos espanhóis (Iberostar
e Sol Meliá) e portugueses (Espírito San-
to e Pestana) também ampliarão sua re-
de no Brasil. Grande parte dos recursos
necessários deve vir dos investidores
privados, mas também está prevista a
participação de recursos oficiais. O BN-
DES, por exemplo, já separou R$ 1 bi-
lhão para o financiamento da reforma
ou construção de novas unidades até
2012.

Barretto reconhece que dificilmente
o setor será superavitário em suas con-
tas externas no médio prazo – a fatura
dos gastos dos turistas brasileiros lá fo-
ra é perto do dobro dos ingressos dos
estrangeiros. O real supervalorizado é
um dos motivos. No entanto, ele enten-
de que o tal “efeito Copa do Mundo”
deverá ajudar a transformar a indústria
do turismo, atraindo um fluxo ainda
maior de investimentos internacionais.
“Nosso desafio é tornar o setor mais
competitivo, tão interessante para o in-
vestidor estrangeiro quanto a constru-
ção civil ou o agronegócios”, afirma.

Site registra
projeções de mais
de 50 instituições

Bradesco vence Ranking AE Projeções 2010
Agência Estado avalia informações fornecidas pelas instituições e premia aquelas que apresentam previsões mais próximas dos indicadores efetivos

Francisco Carlos de Assis

Previsões certeiras fizeram do
Bradesco o vencedor em 2010 da
quarta edição do Ranking AE Pro-
jeções. Em cerimônia realizada
no Hotel Renaissance, em São
Paulo, o economista-coordena-
dor da instituição, Fernando Ho-
norato Barbosa, recebeu do pre-
sidente do Banco Central, Henri-
que Meirelles, o prêmio pela pri-
meira posição no ranking na cate-
goria Top 10 Geral.

Na categoria principal, são
avaliadas as previsões econômi-
cas para sete indicadores: infla-
ção (IPCA e IGP-M), Selic, dó-
lar, Produto Interno Bruto
(PIB), balança comercial e rela-
ção dívida/PIB. Barbosa tam-
bém levou para Osasco, sede da
matriz do banco, o prêmio da ca-
tegoria Top 10 Básico, que consi-
dera as previsões apenas para in-
flação, Selic e dólar.

Além do Ranking AE Proje-
ções, a Agência Estado – que está
completando 40 anos – realiza o
Ranking AE Empresas e Setores,
que premia as empresas que ga-
rantiram maior retorno aos acio-
nistas, e o Ranking AE Analistas,
que concede prêmio a analistas
que obtiveram melhor retorno
nas carteiras de ações sugeridas.

A Mauá Investimentos, repre-
sentada por seu economista-che-
fe, Caio Megale, também levou

duas estatuetas: primeiro lugar
no Top 10 Básico e segundo na
categoria Top 10 Geral. Ao lado
do Bradesco, a Mauá foi a institui-
ção que apresentou as mais cer-
teiras projeções, em relação ao
resultado final dos indicadores,
na média dos quatro trimestres
de 2009.

“É muito bom ser contempla-
do com o prêmio de uma empre-
sa importante como a Agência Es-
tado, porque diferentemente
das áreas de trade, que têm seus
resultados claros numa tela, o
trabalho do economista cai sem-
pre em uma área fluida”, afirma
o chefe do Departamento Econô-
mico da Mauá. Para ele, o Ran-
king AE Projeções ajuda na ava-
liação da equipe. “Um prêmio

dessa importância ajuda na hora
de puxarmos a sardinha para a
área econômica”, diz Megale.

Acompanhamento. O trabalho
para se chegar às projeções mais
próximas aos resultados efeti-
vos, segundo o economista-che-
fe da Mauá, não é fácil. A ativida-
de requer o acompanhamento
atento e constante do noticiário.
“Para fazermos a previsão de in-
flação, por exemplo, temos um
modelo estrutural estatístico.
Mas um evento como uma que-
bra de safra do feijão, por exem-
plo, o modelo não pega. Isso só
ficamos sabendo acompanhan-
do o noticiário da AE Broadcast
e dos jornais”, afirma Megale, re-
ferindo-se ao serviço em tempo

real da Agência Estado.
Pela primeira vez entre os dez

melhores, a Rosenberg & Asso-
ciados ocupou a terceira posição
no Top 10 Geral e o quinto lugar
no Top 10 Básico. Os prêmios fo-
ram recebidos pela economista-
chefe da instituição Thaís Zara.

Grande vencedora da primei-
ra edição do Ranking AE Proje-
ções, a Tendências Consultoria
Integrada recebeu desta vez os
prêmios pelo quarto lugar no
Top 10 Geral e pela terceira posi-
ção no Top 10 Básico. O quinto

premiado na categoria mais am-
pla foi o departamento econômi-
co do Banco BNP Paribas, co-
mandado pelo economista Ale-
xandre Lintz. A instituição tam-
bém recebeu o troféu pela sexta
colocação no Top 10 Básico.

Ilan Goldfajn, ex-diretor do
Banco Central, economista-che-
fe do Itaú Unibanco e um dos res-
ponsáveis pela unificação dos de-
partamentos econômicos das
duas instituições após a fusão, re-
cebeu o prêmio pelo sexto lugar
na categoria Top 10 Geral.

Prateleira. Outro destaque da
noite foi a Modal Asset Manage-
ment, que ficou entre as dez me-
lhores do ano nas quatro edi-
ções do Ranking AE Projeções.
“Estamos com nossa prateleira
cheia de troféus da Agência Esta-
do”, conta o economista e estra-
tegista-chefe da Modal, Alexan-
dre Póvoa. A equipe levou dois
troféus: o do sétimo lugar no
Top 10 Geral e o do décimo no
Top 10 Básico.

O Banco Fibra ocupou a oita-
va posição no Top Geral e a quar-
ta no Básico. O prêmio foi rece-
bido pela economista-chefe,
Maristella Ansanelli. Na primei-
ra edição do ranking, a econo-
mista ganhou um prêmio; na se-
gunda edição, dois; e no ano pas-
sado, foram mais dois prêmios.

Estreante na lista das dez ins-
tituições que mais acertaram
suas projeções ao longo do ano
passado, o Banco Alfa de Investi-
mento ganhou dois prêmios. O
diretor-tesoureiro, Beny Fiter-
man, recebeu os prêmios pelo
nono lugar no Top 10 Geral e
oitavo no Top 10 Básico.

O economista-chefe do por-
tuguês Banco Espírito Santo
(BES), Jankiel Santos, foi con-
templado pelo sétimo lugar no
Top 10 Básico. O Banco Coope-
rativo Sicredi, de Porto Alegre,
levou a décima posição no Top
10 Geral.

somaram as exportações brasileiras
de alimentos e bebidas para a Ar-
gélia em 2009, de acordo com a Câ-
mara de Comércio Árabe Brasileira.

é o valor doado por Bill Gates, da
Microsoft, para o combate (sem mui-
to sucesso) à poliomielite na África.

Investimento. Segundo Barretto, a hotelaria receberá R$ 11 bilhões em 2011

O turismo aposta no
efeito Copa do Mundo
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