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Uma equipe de co-
nhecidos empreen-
dedores do Vale do
Silício está se prepa-

rando para levar à Lua uma no-

va parceria privada que terá co-
mo objetivo procurar metais pre-
ciosos e elementos metálicos ra-
ros na superfície lunar.

A empresa privada Moon Ex-
press Inc., ou MoonEx, está cons-
truindo veículos robotizados
em parceria com cientistas do

Centro de Pesquisas Ames, da
Nasa, localizado a noroeste de
San Jose. Os aparelhos da Moo-
nEx são projetados para procu-
rar materiais encontrados em pe-
quena quantidade na Terra, mas
utilizados em equipamentos
que vão da bateria de carros, co-
mo o Toyota Prius, até os siste-
mas de orientação de mísseis
Cruise.

Apesar da falta de garantias, os
representantes da MoonEx acre-
ditam que a Lua pode ser uma
“mina de ouro” desses mate-
riais, conhecidos como terras-ra-
ras. “Do ponto de vista do em-
preendedorismo, a Lua nunca
foi realmente explorada”, disse

Naveen Jain, presidente e cofun-
dador da empresa.

A companhia iniciante de
Mountain View, da Califórnia,
conta com cerca de 25 funcioná-
rios, entre eles alguns ex-enge-
nheiros da Nasa.

A equipe de fundadores tem
suas raízes no mundo da inter-
net. Jain fez fortuna ao criar o
site agregador de dados InfoSpa-
ce Inc. Outro dos cofundadores
da MoonEx, Barney Pell, é o prin-
cipal arquiteto responsável pelo
mecanismo de busca Bing, da Mi-
crosoft. Além da riqueza pessoal
de seus fundadores e outros in-
vestimentos, a MoonEx fechou
com a Nasa um contrato avalia-

do em até US$ 10 bilhões.
A empresa está entre as mui-

tas equipes que esperam um dia
ganhar o prêmio Google Lunar
X, uma corrida até a Lua – com
prêmio de US$ 30 milhões – na
qual uma equipe financiada por
recursos particulares precisa en-
viar um robô à superfície lunar e
fazê-lo explorar uma área de pe-
lo menos 550 metros. O robô pre-
cisa também transmitir de volta
à Terra imagens e vídeos em alta
definição até 2016.

É improvável que a ideia de ex-
plorar os recursos da Lua para o
lucro particular seja vista como
umproblema, disse Jain. De acor-
do com ele, “os Estados Unidos

já trouxeram rochas lunares
ao seu território sem que ne-
nhum país declarasse guerra
por causa disso”.

A empresa iniciante repou-
sa sobre sólidos alicerces fi-
nanceiros, disse Jain, algo im-
portante porque um lança-
mento até a Lua exigiria inves-
timentos maciços. Nos próxi-
mos meses, a MoonEx espera
fazer demonstrações públi-
cas de seus equipamentos.

“A MoonEx deve estar pron-
ta para pousar na superfície
da Lua em 2013”, disse Jain.
“Nosso objetivo é ser a primei-
ra empresa a chegar lá e a ficar
no satélite.”

Parlamento francês
emperra agenda agrícola

Exploração

Argentina é
criticada por
dificultar acordo
Comissário da União Europeia diz que, com protecionismo, o país
atrapalha as negociações para livre comércio da UE com Mercosul

OLIVIER HOSLET/EFE

EMPRESA QUER IR
À LUA POR METAIS
MoonEx diz que a Lua pode ser ‘mina de ouro’
porque nunca foi explorada economicamente

Naiana Oscar
ENVIADA ESPECIAL / BRUXELAS

As medidas protecionistas
adotadas pela Argentina e am-
pliadas no início de março tor-
naram-se um dos pontos mais
sensíveis na negociação do
acordo comercial entre o Mer-
cosul e a União Europeia.

Ontem, em sessão do parla-
mento europeu, o comissário da
UE para o Comércio, Karel De
Gucht, disse que a exigência de
licença prévia a uma lista de 600
produtos exportados para a Ar-
gentina “está prejudicando o cli-
ma de negociação” e ameaçou re-
correr à Organização Mundial
do Comércio caso o governo não
retire as barreiras comerciais.
“Isso viola as regras da OMC.”

À tarde, em Bruxelas, em entre-
vista a jornalistas brasileiros, o
presidente da Comissão Euro-
peia – o braço executivo da
União Europeia –, José Manuel
Durão Barroso, também criticou
a postura da Argentina. “Prote-
cionismo é sempre ruim”, disse.
“Significa que o sistema está pro-
tegendo interesses instalados e
que não está havendo estímulo
para a concorrência e para a com-
petitividade da economia.”

Barroso adotou tom mais di-

plomático ao ser questionado so-
bre a possibilidade de levar o ca-
so à OMC. Disse que não quer
falar de “contenciosos” agora e
que a União Europeia “tentará
encontrar pelo diálogo solução
para o caso”.

As conversas sobre o acordo
comercial ficaram emperradas
por mais de 15 anos e foram reto-
madas em maio, com expectati-
va de serem concluídas até o fim
de 2011. Mas o insistente prote-
cionismo argentino e os interes-
ses de agricultores e pecuaristas
franceses, que temem a concor-
rência brasileira, têm emperra-
do mais uma vez as negociações.

Compensação. Em relação à
França, De Gucht deu sinais de
que a UE está mais perto de en-
contrar a saída. “A compensação
pode ser parte da resposta para o
impasse na agricultura.” Alguns

setores da indústria brasileira
também resistem ao livre comér-
cio, pois os produtos que já con-
correm com a China teriam de
disputar mercado também com
os da indústria europeia.

Embora haja diferenças pon-
tuais entre setores de ambos os
blocos, o esforço para que o acor-
do seja aprovado é intenso. Do
lado europeu, desestabilizado
pela crise do euro, o maior aces-
so ao mercado sul-americano po-
deria ser um impulso à retomada
da economia. “O Mercosul ainda
tem tarifas elevadas e podemos
aumentar o potencial de exporta-
ção da Europa para a América do
Sul”, disse Barroso. “Vamos ver
se conseguimos uma boa notícia
para a economia europeia e da
América do Sul.”

Nesse contexto, o Brasil é pe-
ça chave, com quem a UE tem
tentado maior aproximação. No
mês passado, o bloco europeu
nomeou pela primeira vez uma
representante diplomática no
País. A embaixadora portuguesa
Ana Paula Zacarias assumirá o
cargo de chefe da Delegação da
União Europeia em Brasília ain-
da este ano. Segundo Barroso, a
relação com o Brasil já não é ape-
nas de “parceria estratégica, mas
de cumplicidade”.

Crítica. ‘Protecionismo é sempre ruim’, afirma Durães Barroso, da Comissão Europeia

● Reação
O secretário de Comércio e Rela-
ções Internacionais da Argenti-
na, Luis Maria Kreckler, retrucou
as críticas de Karel de Gutch.
“Suas palavras demonstram sua
intenção de dividir os sócios do
Mercosul", disse Kreckler.

A REPÓRTER VIAJOU A CONVITE

DA UNIÃO EUROPEIA

BRUXELAS

O trabalho do Brasil para tentar
reverter a oposição dos países
agrícolas europeus ao acordo de
livre comércio deu um passo
atrás no parlamento europeu.
No início de março, deputados
ligados aos interesses franceses
conseguiram incluir num relató-
rio da Comissão de Agricultura
do parlamento dois artigos desfa-
voráveis ao País.

O documento é informativo e
não tem peso de lei, mas pode

influenciar os parlamentares,
que serão responsáveis, na reta
final, por aprovar ou não o acor-
do assinado entre os dois blocos.

O texto menciona um estudo
da própria Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa),
que relaciona uma lista de pesti-
cidas brasileiros de uso restrito
na Europa. O documento tam-
bém questiona o sistema de ras-
treabilidade do gado, ainda não
adotado integralmente no Bra-
sil, mas uma exigência europeia.

“É uma situação desfavorável,

porque são esses mesmos depu-
tados que darão a palavra final
sobre o acordo”, disse o portu-
guês Rui Faria da Cunha, repre-
sentante da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) e da
ApexBrasil, em Bruxelas.

O deputado Luis Yáñez-Bar-
nuevo García, presidente da dele-
gação para as relações com os paí-
ses do Mercosul, acredita que o
setor agrário francês continuará
se opondo, mas disse que a UE
adotará mecanismos, como pe-
ríodos de transição e compensa-
ções, para salvar o acordo. / N.O.
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Pagamentos do contrato de arrendamento são distribuídos entre o passivo em aberto e encargos financeiros para que seja 
obtida uma taxa de juros constante e periódica sobre o valor remanescente da dívida.
A controlada Treelog S.A. Logística e Distribuição assume substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade 
referente a frota de veículos de carga classificados como arrendamento financeiro. Os arrendamentos financeiros são 
registrados como se fossem uma compra financiada, reconhecendo, no seu início, um ativo imobilizado e um passivo de 
fi nanciamento (arrendamento).
Arrendamentos de ativos onde os riscos e benefícios do bem são retidos substancialmente pelo arrendatário são classificados 
como arrendamento operacional. Pagamentos de arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado em uma base 
linear até o encerramento do contrato.
Quando um arrendamento operacional é encerrado antes da data de vencimento, qualquer pagamento a ser feito ao 
arrendatário a título de multa é reconhecido como uma despesa no período em que o contrato é encerrado.

2.23. Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda não estão em vigor e não foram adotadas 
antecipadamente pela Companhia e suas controladas
As normas e alterações das normas existentes a seguir foram publicadas e são obrigatórias para os períodos contábeis 
da Companhia e suas controladas iniciados em 1º de janeiro de 2011, ou após essa data, ou para períodos subsequentes. 
Todavia, não houve adoção antecipada dessas normas e alterações de normas por parte do Companhia.
IFRS 9, “Instrumentos financeiros”, emitido em novembro de 2009. Esta norma é o primeiro passo no processo para substituir 
o IAS 39 “Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”. O IFRS 9 introduz novas exigências para classificar 
e mensurar os ativos financeiros e provavelmente afetará a contabilização da Companhia para seus ativos financeiros. 
A norma não é aplicável até 1º de janeiro de 2013, mas está disponível para adoção prévia. A Companhia ainda avaliará o 
impacto total do IFRS 9.
IAS 24 Revisado, “Divulgações de Partes Relacionadas”, emitido em novembro de 2009. Substitui o IAS 24, “Divulgações de 
Partes Relacionadas”, emitido em 2003. O IAS 24 (revisado) é obrigatório para períodos iniciando em ou após 1º de janeiro 
de 2011. Aplicação prévia, no todo ou em parte, é permitida. A norma revisada esclarece e simplifica a definição de parte 
relacionada e retira a exigência de entidades relacionadas com o governo divulgarem detalhes de todas as transações com 
o governo e outras entidades relacionadas do governo. A Companhia aplicará a norma revisada a partir de 1º de janeiro de 
2011. Quando a norma revisada é aplicada, a Companhia precisará divulgar quaisquer transações entre suas controladas e 
coligadas. A Companhia está atualmente avaliando o impacto do IAS 24.
O IFRIC 19, “Extinção dos Passivos Financeiros com Instrumentos Patrimoniais” está em vigor desde 1º de julho de 2010. 
A interpretação esclarece a contabilização por parte de uma entidade quando os prazos de um passivo financeiro são 
renegociados e resultam na emissão pela entidade dos instrumentos patrimoniais a um credor da entidade para extinguir 
todo ou parte do passivo financeiro (conversão da dívida). Isso requer que um ganho ou perda seja reconhecido no 
resultado, que é mensurado como a diferença entre o valor contábil do passivo financeiro e o valor justo dos instrumentos 
patrimoniais emitidos. Se o valor justo dos instrumentos financeiros emitidos não puder ser mensurado de maneira confiável, 
os instrumentos patrimoniais devem ser mensurados para refletir o valor justo do passivo financeiro extinto. A Companhia 
aplicará a interpretação a partir de 1º de janeiro de 2011. Não se espera que haja algum impacto nas demonstrações 
financeiras da Companhia ou das controladas.

2.24. Interpretações e alterações de normas existentes que ainda não estão em vigor e não são relevantes para as 
operações da Companhia e suas controladas
As interpretações e alterações das normas existentes a seguir foram publicadas e são obrigatórias para os períodos 
contábeis da Companhia iniciados em 1º de janeiro de 2011, ou após essa data, ou para períodos subsequentes. Entretanto, 
não são relevantes para as operações da Companhia e suas controladas.
Apresentamos a seguir uma lista de normas/interpretações emitidas e que estão em vigor para períodos após 1º de janeiro 
de 2011.

Normas/Interpretações __________________________________________________________________________________________________
Alteração no IAS 32, “Instrumentos Financeiros: Apresentação - Classificação dos Direitos de Ações”

Alteração no IFRS 1 - “Primeira Adoção de IFRS - Isenção Limitada a Partir das Divulgações Comparativas do IFRS 7 
para as Entidades que Fazem a Adoção pela Primeira Vez”

Alteração ao IFRIC 14, IAS 19 - “Limite de Ativo de Benefício Definido, Exigências Mínimas de Provimento de Recursos 
(funding) e sua Interpretação”

2.25. Aprimoramentos aos IFRS em 2011
As alterações geralmente são aplicáveis para períodos anuais iniciando após 1º de janeiro de 2011, a não ser que seja 
indicado de outra forma. A aplicação antecipada, embora permitida pelo IASB, não está disponível no Brasil. Abaixo resumo 
dos pronunciamentos a serem aplicados.

Pronunciamentos __________________________________________________________________________________________________
IFRS 1 - “Primeira Adoção das Normas Internacionais de Contabilidade”

(i) Mudanças na política contábil no ano da adoção
(ii) Base de reavaliação como custo atribuído (deemed cost)
(iii) Uso do custo estimado para operações sujeitas a preços regulados (por exemplo, concessionárias de 

  serviços públicos) 
IFRS 3 - “Combinações de Negócios”

(i) Exigências de transição para contraprestação contingente a partir de combinação de negócios que 
ocorreu antes da data da entrada em vigor uma combinação de negócios que ocorreu antes da data da 
entrada em vigor do IFRS revisado

(ii) Mensuração de participações não controladoras
(iii) Concessões de pagamentos com base em ações não substituídos ou substituídos voluntariamente

  substituídos voluntariamente
IFRS 7 - “Instrumentos Financeiros”
IAS 1 - “Apresentação das Demonstrações Financeiras”
IAS 27 - “Demonstrações Financeiras Consolidadas e separadas”
IAS 34 - “Apresentação de Relatórios Financeiros Intermediários”
IFRIC 13 - “Programas de Fidelização de Clientes”
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 abr. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




