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Brasil pode comprar
papéis portugueses
Gisa Martinho e
Helena Cristina Coelho
redacao@brasileconomico.com.br

A presidente Dilma Rousseff de-
sembarcou ontem de manhã em
Portugal num momento delicado
para o país ibérico. O país se vê às
voltas com uma crescente pres-
são sobre a dívida pública e uma
recém instaurada crise política,
após a renúncia do primeiro-mi-
nistro José Sócrates em 23 de
março, em reação à decisão do
Parlamento português de rejeitar
uma série de medidas de austeri-
dade. A presidente evitou a
agenda de negócios durante sua
visita. Esteve ontem no Museu
Nacional Castro Machado e na
Universidade de Coimbra. Em
entrevista ao Diário Econômico e
ao BRASIL ECONÔMICO, Dilma disse
que o Brasil estuda formas de
ajudar a recuperação econômica
portuguesa. Entre as possibilida-
des de auxílio, diz, estão a com-
pra de títulos da dívida do país ou
a recompra de títulos brasileiros
em mãos do governo português.

Presidente Dilma, a senhora
está prestes a completar
100 dias de mandato. Qual o
balanço que faz de sua gestão?
Tomei posse plenamente cons-
ciente dos desafios que me espe-
ravam. Durante o governo do
presidente Lula, aprendi muito
sobre os grandes temas do meu
país. A experiência que tivemos
na administração anterior mos-
trou que é possível compatibili-
zar uma política macroeconômi-
ca responsável com programas
orientados a resgatar a imensa
dívida social brasileira e superar
seus gargalos históricos em in-
fraestrutura. Nesses primeiros
100 dias de meu governo, esta-
mos avançando bem na consoli-
dação de um modelo econômico
e social sólido e consistente, ba-
seado no aumento da produtivi-
dade, com geração de empregos
de boa qualidade, maiores in-
vestimentos e maior capacidade
de inovação tecnológica. Estou
cada dia mais convencida de que
o investimento social é funda-
mental para um crescimento
econômico sustentável. Será
nesse rumo que iremos perseve-
rar. Temos consciência de que
ainda há muito por fazer.

O Brasil está disposto a ajudar
Portugal, investindo em papéis
da dívida pública lusitana?
Quais as razões para isso?
Estamos estudando a melhor
maneira de participarmos do
processo de recuperação econô-
mica de Portugal. Nossas equipes
econômicas têm mantido um
diálogo permanente e fluido so-
bre esse assunto. Uma das possi-
bilidades é a compra de parcela
da dívida soberana portuguesa.
Também examinamos outras al-
ternativas, como a recompra an-
tecipada de títulos brasileiros de
posse do governo português. O
nosso interesse em aumentar a
presença de capitais brasileiros
em Portugal se deve a razões mui-
to concretas. Portugal é um país
muito importante para o Brasil. É
porta de entrada na Europa. O
Brasil vem se tornando nos últi-
mos anos um país exportador de
capital e muitas empresas brasi-
leiras estão interessadas no mer-
cado lusitano, por sua infraestru-
tura, sua mão de obra altamente
qualificada e versátil e pelo arrojo
de seu setor empresarial.

Em que áreas a senhora gostaria
de ver maior cooperação entre
as empresas portuguesas e
brasileiras e mais investimento
brasileiro em Portugal?
Portugal e Brasil já têm um am-
plo leque de cooperação de suas
empresas. Mas podemos cons-
truir muito mais juntos. São
múltiplas as áreas de cooperação
que podem se abrir nos próxi-
mos anos entre nossos países. Os
setores de energia, turismo, ae-
ronáutica, telecomunicações e
mídia são alguns exemplos de
áreas em que vejo muita conver-
gência e grande potencial. Mas,
além dos empresários, temos
que ampliar o leque de atores em
nossa agenda bilateral. Univer-
sidades, centros de pesquisa, ar-
tistas, escritores, professores e
estudantes são todos muito rele-
vantes para dar maior densidade
às nossas relações.

A Petrobras não entrou no capital
da Galp, mas o Brasil é o
principal mercado da petrolífera
portuguesa. Esse é um projeto
definitivamente descartado?
É prematuro descartar oportuni-
dades de associação. Ambas as

empresas são parceiras em qua-
tro blocos do pré-sal da bacia de
Santos. Em Portugal, atuam jun-
tas num projeto de exploração
para busca de petróleo e gás em
quatro blocos na Bacia Lusitânia,
ao norte de Lisboa, e são parcei-
ras em projeto para instalação de
uma unidade produtora de bio-
diesel na refinaria de Sines, cuja
matéria-prima será fornecida
por um empreendimento agroin-
dustrial no Brasil. Finalmente, na
costa do Uruguai, as duas com-
panhias são parceiras desde 2009
em dois blocos exploratórios na
Bacia de Punta Del Este. Um
desses é operado pela Petrobras,
e outro é operado pela empresa
argentina YPF. Tendo em vista
esse histórico de entendimento
entre a Galp e a Petrobras, é ar-
riscado excluir definitivamente
qualquer opção.

A Portugal Telecom tem uma
posição acionária significativa
na Oi, em parceria com sócios
brasileiros. É desejável um
reforço dessa parceria,
eventualmente mesmo uma
fusão entre as duas empresas?
A Oi é uma das principais em-
presas de telecomunicações do
Brasil. Vale ressaltar que além de
ser uma grande empresa no sen-
tido econômico da palavra, a Oi
é incumbida do cumprimento de
uma relevante missão de serviço
público, na medida em que ela é
a concessionária responsável
pela prestação de serviços de te-
lefonia fixa em todo o país, ex-
ceto no estado de São Paulo.
Apesar dos avanços tecnológi-
cos, não podemos subestimar a
importância da telefonia fixa
para a população, especialmente
em regiões isoladas. Mas não
cabe ao governo brasileiro exer-
cer influência sobre operações
societárias que podem vir a ser
empreendidas pela Oi, e, por
isso, creio não ser apropriado
especular sobre eventual fusão
entre as duas empresas. Ressal-
to, porém, que o Brasil sempre
vê com bons olhos parcerias que
venham a fortalecer as relações
comerciais e de amizade com
Portugal, e foi nesse espírito po-
sitivo que encaramos a entrada
da Portugal Telecom como acio-
nista estratégico no grupo de
controle da empresa Oi, que po-

“Nesses primeiros
100 dias de governo,
estamos avançando
na consolidação
de um modelo
econômico e social
consistente, baseado
no aumento da
produtividade, com
geração de empregos
de qualidade, maiores
investimentos e
maior capacidade de
inovação tecnológica

Os setores de energia,
turismo, aeronáutica,
telecomunicações
e mídia são alguns
exemplos de áreas
em que vejo muita
convergência e
grande potencial
[de cooperação entre
empresas brasileiras
e portuguesas

ENTREVISTA DILMA ROUSSEFF Presidente da República

Presidente diz que estuda possibilidades de ajudar na recuperação de Portugal

tencializará também a expansão
da prestação dos serviços de te-
lecomunicações pelas duas em-
presas para outros países na
América Latina e na África.

O Brasil já passou por crises
financeiras no passado. Hoje,
tem uma economia e um sistema
financeiro pujantes. Que
conselhos a senhora pode dar aos
portugueses, aos políticos e aos
empresários neste momento tão
difícil pelo qual passa Portugal?

Dilma Rousseff, em visita
à Universidade de
Coimbra, em Portugal
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Potências pressionam Kadafi por renúncia
A coalizão internacional intensificou ontem a pressão sobre o líder
líbio Muamar Kadafi para que renuncie, e anunciou que vai continuar
a atacar as forças líbias enquanto ele se recusar a proteger civis.
Reino Unido, Estados Unidos e Catar sugeriram que, caso renuncie, Kadafi
e sua família podem ser autorizados a buscar exílio. Washington e Paris
também levantaram a possibilidade de armar os rebeldes, que prometeram
construir um país livre e democrático se conquistarem o poder.

Victor Sokolowicz/Bloomberg

Gabinete sírio
renuncia após
protestos

Roberto Stuckert Filho/PR
Ministério da 
Fazenda

Pagamento de Dividendos
Comunicamos aos Senhores Acionistas que a 16a Assembléia Geral Ordinária, 
realizada no dia 28.03.2011, aprovou a distribuição de dividendos relativos 
ao exercício de 2010, no montante de R$ 284.524.560,63, à razão de R$ 
298,07334924, por ação preferencial e R$ 270,97577202, por ação ordinária. Os 
dividendos aprovados incluem a parcela de R$ 118.000.000,00 de Juros Sobre o 
Capital Próprio (R$ 123,61904762, por ação preferencial e R$ 112,38095238, por 
ação ordinária), pagos em 30.12.2010, restando a pagar R$ 166.524.560,63 de 
dividendos, à razão de R$ 174,45430160 por ação preferencial e R$ 158,59481966, 
por ação ordinária. O pagamento será corrigido, conforme legislação em vigor. 
Os dividendos serão pagos mediante crédito em conta corrente, no próximo dia 
1º.04.2011, pela Instituição Financeira Depositária das ações, Banco do Brasil 
S.A. – Unidade Mercado de Capitais. Informações adicionais poderão ser obtidas 
na Gerência de Tesouraria, Avenida Marechal Câmara no 171 – sala 704 – CEP: 
20020-901 – Rio de Janeiro – Telefone (21) 2272-0338 – Fax (21) 2272-0833.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2011
Leonardo André Paixão

Presidente

IRB-Brasil Resseguros S. A.
CNPJ: 33.376.989/0001- 91

AVISO AOS ACIONISTAS

Não cabe a mim opinar sobre a si-
tuação de Portugal e nem teria
condição de fazê-lo. No caso do
Brasil, tínhamos um sistema fi-
nanceiro robusto e fortemente
regulado. Nosso comércio exte-
rior era diversificado, o que nos
fez menos suscetíveis ao choque
de demanda nos principais mer-
cados compradores de nossos
bens e serviços na Europa e na
América do Norte. Retomamos o
crescimento em um país que vi-
via há mais de duas décadas pra-

ticamente estancado e amplia-
mos o mercado interno. O ele-
mento decisivo para esse avanço
foi uma forte política de transfe-
rência de renda que tirou mais de
20,5 milhões de brasileiros da in-
digência. Mostramos ser possível
crescer com equilíbrio macroe-
conômico. O fortalecimento do
Estado, sobretudo para equacio-
nar os desafios estratégicos de
nosso desenvolvimento — como
os da infraestrutura, por exemplo
— não acarretou indevida inter-

venção no mercado. Persistindo
neste caminho, adequando nos-
sas respostas à evolução da con-
juntura, mas também atuando no
cenário internacional, mediante
um pleito firme e consistente por
mudanças na governança econô-
mica global e por reformas pro-
fundas nos organismos financei-
ros internacionais, creio que es-
tamos deixando os efeitos nega-
tivos da crise para trás e nos pre-
parando para enfrentar o novo
mundo de amanhã. ■

O presidente da Síria, Bashar al-
Assad, aceitou a renúncia de seu
gabinete ontem depois de quase
duas semanas de levante pró-
democracia. Os protestos são o
desafio mais sério enfrentado
pelo seu regime, há 11 anos no
poder. A iniciativa, porém, não
deve satisfazer os manifestan-
tes, já que o gabinete ministerial
tem pouca autoridade na Síria.
O poder neste país concentra-se
nas mãos de Assad, de sua famí-
lia e do aparato de segurança.

Dezenas de milhares de sírios
participaram de manifestações
pró-governo ontem, aguardando
um discurso de Assad, no qual
ele deve anunciar a decisão de
suspender as leis de emergência
que têm servido para esmagar a
dissensão há quase 50 anos. Essa
é uma demanda crucial das ma-
nifestações antigoverno, nas
quais mais de 60 pessoas morre-
ram. “O presidente Assad aceita
a renúncia do governo”, disse a
agência de notícias estatal Sana,
acrescentando que Naji al-Otari,
primeiro-ministro desde 2003,
permaneceria no cargo até a for-
mação do novo governo.

Inicialmente os manifestan-
tes limitavam suas exigências
apenas a uma liberdade maior.
Mas, estimulados cada vez mais
pela repressão contra eles, espe-
cialmente na cidade de Deraa,

no sul, onde os protestos come-
çaram, agora pedem pela “que-
da do regime”. Os brados ecoam
os das insurreições que varrem o
mundo árabe desde janeiro e
derrubaram os presidente da
Tunísia e do Egito e motivaram
os rebeldes a lutar contra o líder
líbio, Muamar Kadafi.

A televisão estatal síria mos-
trou pessoas em Damasco, a ca-
pital síria, e nas cidades de
Aleppo, Hama e Hasaka ace-
nando a bandeira nacional, fo-
tos de Assad e cantando “Deus,
Síria, Bashar”. “Notícia urgente:
a conspiração fracassou!”, dizia
uma faixa, ecoando as acusações
do governo de que elementos
estrangeiros e gangues armadas
estariam por trás do levante.
“Com o nosso sangue e nossas
almas protegeremos a união na-
cional”, dizia outra. ■ Reuters

Iniciativa, porém, não deve satisfazer os
manifestantes, que querem a queda do presidente

Inicialmente, as
manifestações
pediam apenas uma
liberdade maior.
Mas, estimulados
pela repressão,
manifestantes
agora pedem pela
“queda do regime”

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  30 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 46-47.
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