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dependentes dos funcionários da prefeitura. De 1.500 vagas,

Flávia Oliveira

1.200 já foram preenchidas. Semestre passado, foram mil.

Todo o gás

Melhor preço

A Gas Natural Fenosa fechou o
plano de investimentos deste
ano no Brasil. Os desembolsos
chegarão a R$ 200 milhões. Em
2011, o grupo espanhol, que
opera CEG, CEG Rio e Gas
Natural SPS, investira R$ 149,3
milhões. A expansão da
estrutura de distribuição no Rio
e em São Paulo consumiu R$
68,7 milhões (46%). A renovação
da rede no Rio levou 31%.

O Zoom assumiu o serviço
de comparação de preços do
Globo.com. O site, criado em
novembro do ano passado,
bateu sete milhões de visitas
por mês e tem mais de 200
lojas entre os clientes. A
previsão é investir R$ 30
milhões em ações de
marketing em 2012, diz o CEO
Francisco Donato.

Contratada

Rio no alvo do BB

l

l O Cuponeria estreou como
portal de distribuição de
cupons de desconto. Em
pouco mais de dois meses no
ar, soma três dezenas de
parceiros no Rio e registra até
15 mil acessos mensais. A
meta é estender atuação a
Minas e São Paulo, em agosto.
O faturamento esperado para
este ano é de R$ 2 milhões.

Casa própria

Aluguel

A Patrimóvel abre loja no
NorteShopping 5+ que vem.
Projeto de R$ 1 milhão, o espaço
terá 300 corretores. Há estoque
de três mil imóveis novos e
usados nas zonas Norte e Oeste.
PDG e Brookfield estão entre as
cinco construtoras com
estandes na filial. As vendas
devem subir 12% este ano.

l O Alugue Temporada, site
de aluguel de imóveis por
temporada do grupo
americano HomeAway, teve
aumento de 21% no número de
consultas em 2011. Foram 6,5
milhões no Brasil. Hoje, tem 16
mil imóveis para locação em
oferta. Planeja chegar a 20 mil
até dezembro.

Contra-ataque

Casamento

l A Aliança de Controle do
Tabagismo reagiu à ação da
Câmara Setorial do Tabaco,
contra a provável portaria da
Anvisa proibindo mentol e
outros ingredientes no cigarro.
A entidade enviou carta à chefe
da Casa Civil, Gleisi Hoffmann,
acusando a indústria de
violação à Convenção Quadro
da ONU, por interferir na política
de saúde do país.

l De olho no mercado de
casamentos, três amigos
egressos do Buscapé criaram
o CaseCerto.com. O site media
negócios entre noivos e
fornecedores de serviços para
a festa, como fotografia e
cerimonialista. No ar há três
meses, soma 50 mil acessos
semanais em 150 cidades
brasileiras. Recebeu
investimento de R$ 100 mil.

l

l São ambiciosos os planos do BB para o
Rio de Janeiro. Tal como a Caixa Econômica Federal, o banco está empenhado
em financiar grandes projetos fluminenses em andamento, em particular nas
áreas de petróleo e gás, indústria naval e
infraestrutura. O estado representa hoje
18% do total de investimentos do BB. “É
muito mais que a participação do Rio
(12%) no PIB brasileiro. E a tendência é
crescer”, diz Paulo Rogério Caffarelli, vice-presidente de Atacado. Ao setor naval, o banco já emprestou R$ 5,08 bilhões

Descontos

O Grupo Lafem Engenharia
fechou R$ 110 milhões em
negócios entre o fim de 2011 e o
início deste ano. São cinco, ao
todo. No pacote, está a
construção do Hotel Tulip Inn
(Itaguaí), Shopping Pátio
Alcântara (São Gonçalo) e um
condomínio de 90 casas no
Recreio, na capital.
l

Sexta-feira, 9 de março de 2012

NEGÓCIOS & cia

O BRASAS renovou parceria com a Previ-Rio. Dará aula para

l
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Banco quer financiar cadeia
do petróleo, infraestrutura e
indústria naval no estado
para investimentos. Outros R$ 4,7 bi saíram de outras linhas de crédito, como
capital de giro e custeio. Na cadeia do petróleo, os desembolsos passam de R$ 3
bi. Projetos de infraestrutura já tomaram
R$ 1,3 bilhão do banco. E a instituição já

anunciou que participará da licitação da
TransOlímpica, via expressa que integra
o pacote de investimentos em transporte dos Jogos 2016. A concorrência estava
marcada para hoje, mas foi suspensa por
decisão judicial. Em análise, o BB tem
cerca de R$ 8 bilhões em pedidos de empréstimos de empresas públicas e privadas. O banco instalou no estado uma superintendência de atacado e seis agências exclusivas para atendimento a empresas. Este ano, o BB abrirá 75 agências no
Rio; 43 ficarão na capital.

Atrás de recursos estrangeiros
É crescente o interesse de gestores brasileiros em abrir carteira e captar investimentos no exterior. De olho na demanda, a
dms investment (assim mesmo, em minúsculas), com sede nas
Ilhas Cayman, abriu escritório no país em setembro de 2010. É o
6, da empresa de fundos offshore no mundo. Os demais ficam
em Nova York, Irlanda, Luxemburgo e Hong Kong, além da matriz. Aqui, saltou de cinco para 20 clientes brasileiros na carteira. “Mais da metade é formada por gestores querendo estruturar fundos no exterior para atrair investidores para projetos no
Brasil”, diz Francine Balbina, diretora da dms Brasil. Até a aberl

tura do escritório em São Paulo, a companhia esperava maior
procura de gestores interessados em diversificar investimentos. “Há muitos gestores internacionais interessados em investir no Brasil. Usar um fundo offshore facilita em termos de legislação e processos”, explica Francine. As principais áreas de interesse são infraestrutura e commodities, segmentação que os
investidores estrangeiros estão chamando de Brasil Antigo. “O
Brasil Novo é o da força do consumo. No Hedge Fund Brazil Forum, esta semana no Rio, esse segmento foi destacado como nova oportunidade”, conta Francine.
Reproduções

Medicina da esperança
UMA PERSONAGEM misteriosa passa por tragédias como o

internacional Médicos sem Fronteiras. A Ogilvy Brasil criou e a

terremoto do Haiti e a Tsunami do Japão. Trata-se da

Visorama produziu. O anúncio estreia nos próximos dias no

esperança. A cena está no filme de 40 anos da organização

país. Depois, vai ao ar em inglês e espanhol no exterior.
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México aceita discutir cota de importação
uc
ac
io

Para manter acordo automotivo, governo mexicano pode limitar o volume de carros a serem enviados ao Brasil
Susana Gonzalez/Bloomberg News
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l BRASÍLIA . Sob pressão do governo brasileiro — que ameaça romper o acordo automotivo com aquele país, devido ao
déficit de quase US$ 2 bilhões
na balança comercial de automóveis e peças —, o México
decidiu aceitar discutir a aplicação de cotas de importação
para o Brasil, o que significa
limitar o volume de carros enviados para cá. Após quase
duas semanas de impasse, a
resposta foi dada, na última
terça-feira, em carta enviada
aos ministros das Relações
Exteriores, Antonio Patriota,
e do Desenvolvimento, Fernando Pimentel.
O Brasil quer estabelecer
um regime de cotas parecido
com o que mantém com a Argentina. A quantidade de
produtos isenta do Imposto
de Importação — no caso de
automóveis, 35% — depende
das exportações. Ou seja, para cada dólar importado, um
determinado volume deve
ser exportado.
Assinada pela chanceler do
México, Patrícia Espinoza, e

A adoção de cotas
de importação,
em quantidade a
ser negociada nos
próximos dias,
tem por objetivo,
segundo as autoridades brasileiras,
equilibrar a balança bilateral, que
deixou de ser superavitária do lado brasileiro em
2008.
Também aceitam incluir no
acordo
caminhões e ônibus,
que tinham ficado de fora do tratado anterior. O
que ficou sem entendimento foi o
índice de nacionalização requerido pelo Brasil
para continuar
TRABALHADORES EM montadora do México: disposição para negociar a fim de evitar aumento de tarifas de importação
isentando de imo ministro da Economia, Bru- tarifas de importação reduzi- rização do real frente ao dó- posto os carros vindos do
no Ferrari, a carta não con- das deixe de vigorar 12 anos lar, e se dizem dispostos a México.
De acordo com uma fonte
tém números, mas a disposi- depois de firmado. No docu- conversar.
Na semana passada, o gover- do governo brasileiro, os neção política de se chegar a mento, os ministros recoum entendimento e, com is- nhecem as dificuldades en- no brasileiro apresentou uma gociadores mexicanos conso, evitar que o intercâmbio frentadas pelo Brasil, princi- proposta de revisão do acordo cordam com a inclusão de vede carros e autopeças com palmente devido à forte valo- sobre comércio de automóveis. ículos pesados no acordo, co-
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mo ônibus e caminhões, como propôs o Brasil. No entanto, não deram resposta para
uma solicitação considerada
fundamental pelas autoridades brasileiras: a elevação do
índice de nacionalização, parcela do automóvel formada,
exclusivamente por peças e
insumos nacionais.
Índice de nacionalização
mexicano pode ser de 45%
Atualmente, enquanto o índice no Brasil é de 65%, no
México a taxa é de apenas
30%. Nos bastidores, o que se
fala é que o governo brasileiro propôs o aumento gradual
do percentual mexicano,
chegando a 45%.
As relações entre os dois
países começaram a ficar
tensas no mês passado,
quando o governo brasileiro
ameaçou acabar com o acordo. Essa atitude levou o presidente do México, Felipe
Calderón, a telefonar para a
presidente Dilma Rousseff,
que sugeriu o diálogo. Dias
depois, chegaram ao país,
para uma reunião no Itamaraty, a chanceler e o ministro
da Economia mexicano. n

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 mar. 2012, Economia, p. 32.

Termelétrica de Eike no Chile perde licença

Tribunal cancela autorização ambiental para construção de usina Castilla da MPX. Empresa recorre
l SANTIAGO DO CHILE. Um tribunal chileno cancelou a autorização ambiental para a construção da central termelétrica
Castilla, do grupo MPX, do empresário brasileiro Eike Batista. A unidade produziria 2,1
mil MW de energia a um custo
de US$ 4,5 bilhões. De acordo
com o advogado Lucio Cuenca, do Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, a empresa anunciou
que irá recorrer da decisão da
Justiça, que obriga o Serviço

de Avaliação Ambiental anular
a licença de construção.
A decisão do tribunal foi dirigida à qualificação da empresa
por parte de uma autoridade
regional de saúde, e não a termelétrica em si.
Justiça considera ilegal
autorização de Ministério
O processo que culminou na
anulação da licença para a
construção de Castilla, a 800
quilômetros ao Norte de Santiago, foi apresentado por pes-

cadores e residentes do rio
Totoral e acolhido pela Corte
de Apelações de Antofagasta.
O tribunal classificou como “ilegal” a classificação a
expressão “preocupante”
que fez da termelétrica o secretário regional do Ministério da Saúde, Nicolás Baeza,
substituindo a categoria
“contaminante” que sua antecessora, Pilar Merino, havia feito originalmente.
— O que sabemos é que, se
a classificação industrial é

contaminante, o projeto não
pode ser construído, segundo as normas do plano regulador do setor — disse o advogado da comunidade Totoral, Alvaro Toro.
A termelétrica abasteceria
principalmente as grandes mineradoras da região. Os responsáveis pelo projeto argumentam que as represas, que
não entrarão em operação antes de 2020, inundariam apenas 5.910 hectares, menos de
5% da Patagônia chilena. No

Chile, a maior parte da produção de energia provém de matrizes hídricas, petrolíferas e
de carvão.
Ecologistas e políticos de
centro-esquerda se opõem à
construção de cinco usinas hidrelétricas no extremo Sul
porque, segundo dizem, afetará a vida ribeirinha e a fauna da
região. A ONG Océana, que
apoiou a ação na Justiça contra a usina da MPX, disse que a
sentença dá oportunidade ao
país de evitar um erro.n

