
O saldo comercial do Brasil com
os parceiros da América do Sul,
de US$ 6,3 bilhões no primeiro
semestre de 2011, superou o re-
sultado alcançado com parcei-
ros tradicionais, como a China
(US$ 5,3 bilhões) — que se con-
solidou nos últimos anos, na
avaliação de especialistas, co-
mo a grande âncora do cresci-
mento econômico brasileiro.
Com os Estados Unidos, o saldo
da balança comercial é US$ 4 bi-
lhões negativo para o Brasil.

Segundo estudo da Federa-
sur, obtido com exclusividade
pelo Brasil Econômico, tamanho
desempenho não só aumenta a
importância de medidas que
contribuam para aproximar as
economias do continente, co-
mo também demandam esfor-
ços do governo brasileiro para
reduzir assimetrias comerciais
com parceiros da região.

Superintendente da Federa-
sur, e autor do estudo, o econo-
mista Rodrigo Nunes adverte
que os tradicionais superávits al-
cançados pelo Brasil com os de-
mais parceiros sul-americanos
contribuem para aumentar a
desconfiança destes países em
relação aos interesses brasilei-
ros. Nesse sentido, o presidente
da federação, Darc Costa, defen-
de medidas mitigatórias para re-
duzir o prejuízo comercial dos
vizinhos na relação com o Bra-
sil.

Além da parceria da Venezue-
la em projetos como a refinaria
Abreu Lima, em Pernambuco,
ele cita a revisão do tratado bina-
cional de Itaipu, com o Para-
guai, como iniciativas favorá-
veis à melhoria das relações
com os vizinhos.

“Existe por parte de muitos
que analisam a relação comer-
cial com a América do Sul um
certo preconceito com parcei-
ros como a Venezuela, por
exemplo”, pondera Costa, sem
medo de entrar em polêmica.
“Hugo Chávez nunca fez mal ne-
nhum ao país. Sempre foi um
grande parceiro comercial do
Brasil. Desde que assumiu o go-
verno venezuelano, transferiu
as importações de produtos que
eram adquiridos dos EUA para o
Brasil, o que só elevou nosso su-
perávit anual com eles para

uma média de US$ 3 bilhões.
Nesse sentido, o projeto da refi-
naria Abreu Lima contribuiria
para reequilibrar essa balança,
ao permitir a importação de pe-
tróleo venezuelano para nosso
mercado.”

Envolto em polêmica, o proje-
to da refinaria de Pernambuco
prevê desembolsos de US$ 14 bi-
lhões, divididos na proporção
de 60% para a Petrobras e 40%,
para a estatal venezuelana PDV-
SA. Com boa parte do empreen-
dimento em curso, o governo
venezuelano não aportou, até
agora, os recursos acertados no
acordo assinado em 2005 pelo
presidente Hugo Chávez com o
então-colega Luiz Inácio Lula
da Silva.

Além de não ter conseguido
apresentar garantias financei-
ras aceitáveis, do ponto de vista
do BNDES, para obtenção de
um empréstimo necessário ao
projeto, o governo vizinho ago-
ra questiona o valor do projeto,
originalmente estimado em cer-
ca de US$ 6 bilhões. A Petrobras
deu prazo até a próxima sema-
na para que a PDVSA apresentas-
se as garantias necessárias para
continuar no projeto. Do contrá-
rio, desenvolverá o empreendi-
mento sozinha. ■ R.R.M

Países do continente
compram mais e melhor

INVESTIGAÇÃO

Embratur suspende
assinaturas de novos convênios

Divulgação

BALANÇACOMERCIAL

Segunda semana de agosto registra
superávit de US$ 366 milhões

US$ 6,3 bi
foi o saldo comercial acumulado
pelo Brasil com os demais países
da América do Sul nos primeiros
seis meses de 2011. Com a China,
o superávit é de US$ 5,3 bilhões.

DÉFICITCOMEUA
Brasil precisa investir em
medidas que estimulem comércio
com países da América do Sul

O Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) suspendeu por 45 dias
a assinatura de novos convênios com entidades sem fins lucrativos
e a transferência de recursos previstos em contratos já assinados.
Depois de deflagrada a Operação Voucher, a resolução tem caráter
preventivo, já que nenhuma entidade ou empresa, até agora mencionada
no inquérito da Polícia Federal, tem convênio com a autarquia.

SALDOREGIONAL

US$ 4 bi
é o tamanho do déficit comercial
acumulado pelo Brasil com os
Estados Unidos no primeiro
semestre deste ano, segundo
levantamento da Federasur.

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 366
milhões na segunda semana de agosto. As exportações ficaram
em US$ 5,378 bilhões e as importações, em US$ 5,012 bilhões.
No acumulado do ano, o saldo positivo chega a US$ 17,506 bilhões
registrando aumento em relação ao mesmo período do
ano passado, quando o superávit foi de US$ 10,596 bilhões.

NÚMERONACIONAL

USINADEITAIPU

Brasil temdepagarvalordemercado,dizCosta

O saldo comercial
do Brasil com
os parceiros da
América do
Sul aumenta
a importância
de medidas que
contribuam
para aproximar
as economias
do continente

US$ 17,5 bi
é o superávit acumulado pela
balança comercial brasileira neste
ano. O resultado é 65% maior
que o do mesmo período do ano
passado, de US$ 10,59 bilhões.

Em relação ao tratado binacional
de Itaipu, o presidente da
Federasur, Darc Costa, defende
a revisão concluída no primeiro
semestre deste ano, que resultou
no aumento dos valores pagos
pelo Brasil pela parcela da
energia de Itaipu Binacional
que cabe ao governo paraguaio.
Embora muitos críticos

advoguem o contrário, Costa
argumenta não ser justo
que o Brasil pague um valor
pela energia muito abaixo
do praticado no mercado.
“O Tratado de Itaipu é de 1971,
e depois disto tivemos duas
crises mundiais de energia, em
1973 e 1979, que elevaram em
muito o custo do insumo”. R.R.M.

Patricia Santos

ParaDarcCosta, o
mundo jácomeça

aensaiaruma
espéciede inflexão

protecionista

Companhia Brasileira de Distribuição
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56  –  NIRE 35.300.089.901
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de julho de 2011

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e oito dias dias do mês de julho de 2011, às 9 horas, na sede social da Companhia
Brasileira de Distribuição (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Capital do Estado de
São Paulo.2. Composição da Mesa:Presidente: Abilio dos Santos Diniz; Secretária: Renata Catelan P. Rodrigues.
3. Convocação e Presença: Convocação devidamente realizada nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social
da Companhia. Presente a totalidade dos membros em exercício. 4. Ordem do Dia: Aumento do capital social
mediante a emissão de novas ações preferenciais (“PN”), em cumprimento aos Planos de Outorga de Opções
de Compra de Ações da Companhia, observado o limite do capital autorizado. 5. Deliberações: Dando início aos
trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e por maioria de votos, em decorrência
do exercício de opções de compra de ações das Séries 10 e A2 Silver e Gold nos termos dos Planos de Outorga
de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano”), aprovados em Assembleias Gerais realizadas em
28 de abril de 1997 e 20 de dezembro de 2006, decidiram aprovar, observado o limite do capital autorizado da
Companhia, conforme Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social da Companhia no
valor total de R$ 10.924.510,46 (dez milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dez reais e quarenta
e seis centavos), mediante a emissão de 258.792 (duzentas e cinquenta e oito mil, setecentas e noventa e duas)
ações preferenciais, sendo: (i) 250.505 (duzentas e cinquenta mil, quinhentas e cinco) ações preferenciais, ao
preço de emissão de R$ 43,15 (quarenta e três reais e quinze centavos) por ação, fi xado de acordo com o Plano,
totalizando o valor de R$ 10.809.290,75 (dez milhões, oitocentos e nove mil, duzentos e noventa reais e setenta
e cinco centavos), relativos ao exercício da Série 10; (ii) 4.277 (quatro mil, duzentas e setenta e sete) ações
preferenciais, ao preço de emissão de R$ 26,93 (vinte e seis reais e noventa e três centavos) por ação, fi xados
de acordo com o Plano, totalizando o valor de R$ 115.179,61 (cento e quinze mil, cento e setenta e nove reais e
sessenta e um centavos), relativos ao exercício da Série A2 Silver; (iii) 4.010 (quatro mil e dez) ações preferenciais,
ao preço de emissão de R$ 0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de
R$ 40,10 (quarenta reais e dez centavos) relativos ao exercício da Série A2 Gold. As ações preferenciais, a partir
de sua emissão, participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais
remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia e não farão jus aos dividendos antecipados
pela Companhia referente ao segundo trimestre de 2011. 5.1. Em razão da deliberação acima aprovada, o capital
social da Companhia passará de R$ 6.118.231.697,27 (seis bilhões, cento e dezoito milhões, duzentos e trinta e
um mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) para R$ 6.129.156.207,73 (seis bilhões, cento e
vinte e nove milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e sete reais e setenta e três centavos) integralmente
subscrito e realizado, dividido em 260.218.501 (duzentas e sessenta milhões, duzentas e dezoito mil, quinhentas
e uma) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil,
oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 160.538.650 (cento e sessenta milhões, quinhentas e trinta
e oito mil, seiscentas e cinquenta) ações preferenciais Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a
tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e
aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 julho de 2011. Assinaturas: Presidente da
Mesa – Abilio dos Santos Diniz; Secretária da Mesa – Renata Catelan P. Rodrigues. Abilio dos Santos Diniz, Ana
Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, João
Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Jean-Charles Henri Naouri, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing, Jean
Louis Bourgier, Fábio Schvartsman, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Guilherme Affonso Ferreira, Cândido
Botelho Bracher, Arnaud Strasser e Ulisses Kameyama. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do
parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Renata Catelan P. Rodrigues - Secretária.
JUCESP nº 324.571/11-2, em 10/08/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 13.


	P_01.pdf
	P_02.pdf
	P_03.pdf
	P_04.pdf
	P_05.pdf
	P_06.pdf
	P_07.pdf
	P_08.pdf
	P_09.pdf
	P_10.pdf
	P_11.pdf
	P_12.pdf
	P_13.pdf
	P_14.pdf
	P_15.pdf
	P_16.pdf
	P_17.pdf
	P_18.pdf
	P_19.pdf
	P_20.pdf
	P_21.pdf
	P_22.pdf
	P_23.pdf
	P_24.pdf
	P_25.pdf
	P_26.pdf
	P_27.pdf
	P_28.pdf
	P_29.pdf
	P_30.pdf
	P_31.pdf
	P_32.pdf
	P_33.pdf
	P_34.pdf
	P_35.pdf
	P_36.pdf
	P_37.pdf
	P_38.pdf
	P_39.pdf
	P_40.pdf
	P_41.pdf
	P_42.pdf
	P_43.pdf
	P_44.pdf
	P_45.pdf
	P_46.pdf
	P_47.pdf
	P_48.pdf
	P_49.pdf
	P_50.pdf
	P_51.pdf
	P_52.pdf
	P_53.pdf
	P_54.pdf
	P_55.pdf
	P_56.pdf



