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Investimento. Banco LusoBrasileiro ganha novos sócios
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Fonte alternativa. Dezoito projetos de pesquisa em energia solar, avaliados em R$ 400 milhões, começam a ser viabilizados pelo
setor elétrico; painéis fotovoltaicos, que já atraem investimentos da indústria nacional, serão instalados em parques e estádios de futebol
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Empresas começam a tirar do papel
projetos de energia solar no Brasil
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Para o futuro. Unidade de energia solar do grupo de Eike Batista: as oito unidades já em operação têm relevância quase zero na matriz energética do Brasil
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segmento”, afirma Mano.
Como a ideia é testar tecnologias, a capacidade instalada dos
18projetosapresentados àAneel
nãoserásuficienteparadarqualquerrelevânciacomercialàenergia solar no País. Hoje, são oito
projetos em operação no País,
que tem relevância zero no total
da eletricidade consumida no
Brasil.Osoitoprojetosjáemoperação não envolvem as companhias elétricas, mas sim institutos de pesquisa, grandes grupos
nacionais (caso do EBX, de Eike
Batista) e multinacionais como
a Dupont.
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As empresas do setor elétrico
começam a tirar do papel os
projetos de pesquisa e desenvolvimento que têm o objetivo de tornar a energia solar
economicamente viável no
País. No ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou 18 propostas, que totalizam cerca de R$
400 milhões e buscam encontrar as tecnologias capazes de
derrubar o preço da energia fotovoltaica a um terço do cobrado atualmente.
As empresas têm prazo de
trêsanosparaapresentarresultados.Entreosprojetosapresentados, os maiores investimentos
individuais são os da Tractebel,
avaliado em R$ 60 milhões, e o
da Companhia Paranaense de
Energia (Copel), de R$ 50 milhões. Para testar a viabilidade
da energia solar, empresas deverão instalar painéis fotovoltaicos em locais conhecidos de São
Paulo, como o Parque Villa-Lobos (projeto de R$ 13 milhões da
Companhia Energética de São
Paulo – Cesp) e o futuro estádio
Itaquerão (investimento de R$
24 milhões da AES Eletropaulo).
Na corrida para ganhar conhecimentoecompetitividadenosetor, a Cesp e a CPFL estão trabalhando rapidamente para instalar seus painéis já nos próximos
meses.ACespinformaqueaassinatura do contrato para o “plantel” de energia solar no Parque
Villa-Lobos será assinado no
mês que vem. A expectativa é
que os testes comecem até o fim
de 2012. Já a CPFL já iniciou o
trabalho de seu projeto – que
também consumirá R$ 13 milhões – e prevê a conclusão para
o início do ano que vem.
Para economizar investimentos com linhas de transmissão, a
CPFL decidiu construir seu projeto na Subestação Tanquinho,
em Campinas (SP). Segundo o
diretor de estratégia e inovação
da CPFL Energia, Fernando Mano, a capacidade instalada é pequena, suficiente para abastecer
650 clientes com consumo de
200kWhpormês.“Estamosbuscando uma forma de aproveitar
melhor a insolação do Brasil. E
queremos ser pioneiros nesse
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Preços. Hoje, o megawatt/hora
de origem fotovoltaica custa pelo menos R$ 300, bem mais do
queamesmaquantidadedeenergia proveniente de parques eóli-

PARA LEMBRAR
O avanço que se viu na tecnologia eólica no Brasil, segundo
Nivalde de Castro, da UFRJ, é
fruto do “efeito apagão”. Em
2004, ainda desesperado para
encontrar alternativas às hidrelétricas, o governo ajudou
a incentivar o desenvolvimento de parques de energia eólica, contratando energia a R$
310 o MWh, em valores atuais,
corrigidos pela inflação. Segun-

do Castro, é possível encontrar novos contratos de energia da mesma fonte por um
terço deste valor, montante
bastante semelhante ao das
hidrelétricas, fonte “clássica”
de energia no País. Para o especialista, alternativas como vento e luz solar podem se tornar
uma saída válida às termelétricas, que consomem combustível fóssil.

cos, vendida por cerca de R$ 100,
e de usinas hidrelétricas, que fica um pouco abaixo desse patamar. Como ocorreu com a energia eólica nos últimos oito anos,

a ideia é que o preço da energia
de fonte solar seja reduzido a um
terço do valor atual em poucos
anos (leia quadro).
Um dos motivos para o atraso

na energia solar é a relativa segurança energética do Brasil – um
dos poucos testes a essa tranquilidade foi o apagão de 2001.
Segundo Nivalde de Castro,
coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico do Instituto de Economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), a pressão por fontes alternativas é maior na Europa,
por exemplo. “Lá, eles dependem de petróleo e gás importados, que têm um impacto econômico grande, ou então do carvão, que é muito poluente”, explica o especialista.
No entanto, há empresas que
já fazem investimentos apostando no crescimento do setor. A
Tecnometal,metalúrgica que fatura R$ 350 milhões por ano, já
iniciou a produção de placas fo-

tovoltaicas – mercado que terá
de disputar com pesos pesados
internacionais, como a alemã
Siemens. Segundo Bruno Topel,
responsável por projetos especiais na empresa, a Tecnometal
será fornecedora em pelo menos
cinco dos projetos de pesquisa
aprovados pela Aneel.
Oexecutivoadmite queosgastos se baseiam apenas na “fé no
futuro” do setor. “Ainda estamos no ‘dia um do ano zero’ da
energia solar no Brasil”, afirma
Topel. Ele ressalta que a empresa está preparada para fornecer
um sistema de placas totalmente produzido no Brasil. E diz que
a aposta da Aneel na energia solar vem para validar sua crença
pessoal no setor. “Venho trabalhandonissohá30anos.Pelomenos agora seique não sou louco.”

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B14.

milhões de reais será o valor do maior investimento individual do projeto de pesquisa e
desenvolvimento da energia fotovoltaica no País, a ser feito pela Tractebel, segundo a Aneel

Após três anos, Conrado Engel
deixa comando do HSBC no País
ANDRE LESSA/AE-7/6/2010

Executivo assumiu o
cargo em 2009; nome
do novo presidente
deve ser anunciado
nos próximos dias
Leandro Modé

O banco HSBC informou ontem
que seu presidente no Brasil,
Conrado Engel, deixou o cargo.
Segundo comunicado divulgado
à imprensa, o substituto ainda
não foi definido. Engel, que trabalhou nove anos na instituição,
assumiu a presidência em junho
de 2009. O próximo presidente
será o quinto desde que o HSBC
entrou no mercado brasileiro,
em1997,apósacompradoBamerindus.
O primeiro a ocupar o cargo

Trocas. Engel foi o quarto presidente do HSBC no Brasil
foi o inglês Michael Geoghegan,
que, mais tarde, chegou à presidência mundial do grupo. Ele foi
substituídopelo brasileiro Emilson Alonso, que, em 2008, deu
lugar a outro inglês, Shaun Wal-

lis. Engel chegou justamente em
substituição ao inglês.
Rumores. Há tempos, o HSBC

é alvo de rumores sobre uma
eventual saída do Brasil – sobre-

tudo depois da eclosão da crise financeira global. Especulou-se que a venda da operação brasileira contribuiria para colocar dinheiro nos cofres
da instituição.
As informações sempre foram rebatidas veementemente pelo banco. No fim do ano
passado, o HSBC anunciou
que ia transferir a sede da
América Latina, então na CidadedoMéxico,paraSão Paulo. Era uma demonstração de
que a aposta no Brasil se mantinha firme.
Recentemente, o banco negociou a venda de sua principal unidade de varejo no País
– a financeira Losango –, mas
a transação acabou não indo à
frente. A unidade mais rentável do grupo no Brasil é a de
atacado–quecuida,porexemplo, de emissões de ações e dívida aqui e no exterior, entre
outros negócios.
Nos últimos meses, o banco anunciou a venda de vários
de seus ativos ao redor do
mundo.

UPS compra
rival TNT por
US$ 6,85 bi
AMSTERDÃ

A United Parcel Service (UPS)
pagará € 5,2 bilhões (US$ 6,85
bilhões)pelaconcorrente holandesa TNT Express, dando origemàmaiorcompanhiadeentregas de encomendas do mundo. A
UPS também ganhará acesso à
rede mais forte da TNT nos crescentes mercados asiático e latino-americano, o que levará as
vendas da companhia americana a € 45 bilhões.
O acordo levantou preocupações de que companhias menoresteriamdificuldadesparacompetir. A alemã Deutsche Post
DHL,a rival mais próxima na Europa,dissequeaComissão Europeia terá de examinar o acordo.
A TNT disse que seus executivos e conselhos supervisores
apoiaram unanimemente a ofer-

ta da UPS de € 9,50 por ação, que
representa um prêmio de 54% e
supera a proposta de € 9 feita no
mês passado. A transação será financiada com uma combinação
de US$ 3 bilhões em dinheiro de
caixa e nova dívida.
O acordo põe fim a anos de especulaçãosobreofuturodacompanhia holandesa, que se separou do grupo de serviços de correio PostNL. Diante de lucro em
queda e previsão desanimadora
para 2012, a gestão da TNT vinha
sob forte pressão de acionistas
para procurar um comprador. /
REUTERS

CORREÇÃO

Diferentemente do informado no título da nota “Parecer condena litrão da Ambev”, publicada ontem à página N2 do Caderno de Negócios, o parecer do Ministério Público Federal apenas
recomendou ao Cade a condenação da empresa.

