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ENERGIA

Governo planeja indenizar companhias
por reter áreas com recursos estratégicos

Lobão nega interrupção de fornecimento
de Itaipu em meio à crise no Paraguai

O governo brasileiro planeja ressarcir mineradoras por reter áreas com
potencial de minérios considerados estratégicos pelo país, em terras
nas quais as empresas já realizaram pesquisas e tiveram gastos com
os trabalhos exploratórios, afirmaram fontes do Executivo e do setor
privado. A medida poderá ocorrer em meio a discussões do novo marco
regulatório do setor, que será enviado ao Congresso Nacional. Reuters

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse ontem que não
vê possibilidade de qualquer interrupção no fornecimento de energia
da hidrelétrica de Itaipu para o Brasil, e depois da troca do diretor-geral
paraguaio da usina, em meio à crise política no país vizinho.
Lobão ressaltou que o tratado sobre a venda de energia da usina
só pode ser alterado pelos Parlamentos dos dois países. Reuters

is.

MINERAÇÃO

Para evitar vulnerabilidade,
companhias deixaram de atuar
em nove países, inclusive Grécia
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núcleo de negócios internacionais da Dom Cabral.
As empresas brasileiras, destaca o estudo, também deixaram de operar em nove países
no ano passado — entre eles, a
Grécia, que afundou na crise da
dívida europeia desde 2010.
Criado em 2006, o ranking contempla neste ano 47 multinacio-
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Obra da Andrade Gutierrez, empresa que mais cresceu no ranking

nais brasileiras com unidades
próprias no exterior, além de 16
empresas com franquias lá fora.
Todas as companhias apresentam capital e controle majoritário brasileiro. O frigorífico JBSFriboi — maior processador de
carnes do mundo — manteve a
posição de empresa mais internacionalizada do país. Ele é se-

o 21º lugar. Já a companhia com
presença no maior número de
países foi a Vale. A mineradora
conta com subsidiárias em 38
mercados estrangeiros, de acordo com o estudo.
Embora 67,7% das multinacionais avaliem que os benefícios superam os riscos ou impactos negativos durante o processo de internacionalização, a satisfação das empresas é maior
neste ano com o desempenho
dentro do mercado doméstico
do que fora. A lucratividade e o
retorno sobre ativos e investimentos são os fatores que mais
desagradam os CEOs.
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Apesar dos resultados ainda desanimadores da economia internacional no último ano, praticamente 70% das principais empresas multinacionais brasileiras declaram que pretendem expandir suas atividades em mercados fora do país e onde já
atuam, ao longo de 2012.
O dado faz parte de pesquisada Fundação Dom Cabral, que
originou a nova edição do ranking das companhias mais internacionalizadas do país, divulgado ontem. Segundo o levantamento, as empresas brasileiras
estão presentes hoje em 89 países, sendo a América Latina ainda o principal território para
77,8% das companhias.
Se o reforço em velhos mercados parece atrativo aos CEOs
brasileiros, a entrada em novos
países não cabe, neste momento, em suas estratégias. Apenas
27,7% das empresas consultadas apresentam planos de expansão dos negócios para outros mercados ainda desconhecidos. “Isso é uma tendência e
talvez reflexo da crise. A maioria (das empresas) pretende expandir em mercados onde já
atuam como uma forma de fortalecer suas posições e evitar
mais vulnerabilidade”, afirma
Lívia Barakat, pesquisadora do
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Ranking das empresas brasileiras
mais internacionalizadas
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Múltis brasileiras planejam avanços,
mas apenas em territórios conhecidos

guido por Gerdau, Stefanini IT
Solutions, Metalfrio e Marfrig.
Poucas mudanças foram vistas
no último ano entre as dez primeiras empresas do ranking, observa Lívia.
A empresa com maior evolução no ranking, entretanto, foi
a construtora Andrade Gutierrez, ao subir dez posições, para

Por outro lado, a imagem da marca e qualidade dos produtos são
os itens mais valorizados no exterior. Neste sentido, o aumento do
valor da marca é apontado pelas
empresas como o principal benefício após a escolha pela internacionalização. O cálculo do índice
de internacionalização das multinacionais se dá pela proporção
dos ativos, receitas e funcionários no exterior em relação às atividades no Brasil.
No ranking de internacionalização das franquias, a Via Uno
continua na liderança. A empresa de vestuário tem lojas em 23
países. Fábrica di Chocolate e
Showcolate, na sequência, trocaram de posições desde 2010.
O índice para franquias, explica
Lívia, considera as receitas de
royalties e de produtos vendidos aos franqueados. ■
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 9.

Em 10 anos, educação receberá 10% do PIB
O percentual era o ponto
mais polêmico do projeto, o que
foi comemorado por estudantes

Após 18 meses de tramitação, a
Câmara aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE). A proposta, aprovada por unanimidade, inclui uma meta de investimento de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) em educação, a
ser alcançado e dez anos.
Esse era o ponto mais polêmico do projeto, após muitas negociações o relator apresentou um
índice de 8% do PIB, acordado
com o governo. Mas parlamen-

tares ligados à educação e movimentos sociais pressionavam pelo patamar de 10%.
O relator da matéria, Ângelo
Vanhoni (PT-PR), acatou um
destaque do deputado Paulo Rubem Santiago (PDT-PE) que aumentava o patamar de 8% do
PIB proposto pelo governo para
10%. Conforme o texto aprovado, a determinação é que se amplie os recursos para educação
dos atuais 5,1% do PIB para 7%,
no prazo de cinco anos, até atingir os 10% ao fim de vigência do
plano. A proposta agora segue
para o Senado.

Governo tinha
acertado índice
de 8% do PIB,
mas relator cedeu à
pressão de estudantes
e movimentos sociais
O PNE estabelece 20 metas
educacionais que o país deverá
atingir no prazo de dez anos.
Além do aumento no investimento em educação pública, o
plano prevê a ampliação das vagas em creches, a equiparação

da remuneração dos professores com a de outros profissionais com formação superior, a
erradicação do analfabetismo e
a oferta do ensino em tempo integral em pelo menos 50% das
escolas públicas. Todos esses objetivos deverão ser alcançados
no prazo de dez anos a partir da
sanção presidencial.
Vanhoni disse que foi uma negociação difícil com o governo
ao longo de toda a tramitação
do plano, principalmente com a
área econômica. A primeira versão apresentada pelo Ministério
da Educação (MEC) previa um

índice de investimento de 7%
do PIB que posteriormente foi
revisto para 7,5% até ser elevado para 8% na semana passada.
A conquista dos 10% do PIB para a área foi comemorada por estudantes e outros movimentos
que acompanharam a votação.
“A diferença entre os 8% e os
10% está basicamente no padrão de qualidade. É possível expandir as matrículas com 8%
do PIB, a diferença está na qualidade do ensino”, disse o coordenador da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, Daniel
Cara. ■ ABr

