
A nacionalização de recursos
minerais é apontada porminera-
doras como principal fator de
risco em todo o mundo, mostra
um relatório da Ernst & Young
divulgado pela consultoria no
Brasil ontem.
Segundo a consultoria, a na-

cionalização de recursos repre-
senta hoje um risco maior do
que 12 meses atrás, commedi-
das adotadas por diversos go-
vernos que vão da proibição
da exportação de matérias-pri-
mas não processadas à eleva-
ção de impostos para o comér-
cio exterior, passando por li-
mitações em participação es-

trangeira. “Governos, traba-
lhadores, investidores, comu-
nidades locais e fornecedores
sentem que têm direito a um
percentual maior do valor ge-
rado pelas empresas”, explica
o especialista Mi-
ke Elliot, líder
global da área
de Mineração e
Metais da Ernest
Young.
A necessidade

de compartilhar
ganhos foi citada
como um novo
risco de negócio pelas empre-
sas, somando-se a problemas
como aumento de custos, ob-
tenção de licenças de opera-
ção, volatilidade cambial, en-
tre outros.

As empresas são forçadas a
equilibrar as expectativas e ne-
cessidades de todas as partes.
Se não conseguirem, isso pode
acabar resultando emgreves, in-
terrupções no fornecimento, ati-

vismo de acionis-
tas, agitação da
comunidade e go-
vernos exercendo
poder por meio
de nacionalização
de recursos.
No Brasil, o go-

verno prepara um
novomarco regu-

latório da mineração para mo-
dernizar a legislação elaborada
há décadas. O código, que ain-
da não foi enviado ao Congres-
so, prevê mais controle do go-
verno sobre as reservas mine-

rais, com prazos exploratórios
estipulados, aumento do royal-
ty e instituição de leilões de
áreas estratégicas.
OMinistério deMinas e Ener-

gia (MME), inclusive, suspen-
deu o processo de autorização
de pesquisas e interrompeu a
concessão de licenças para la-
vra. O governo brasileiro plane-
ja ainda indenizar mineradoras
que pesquisaram e investiram
em pesquisas de áreas conside-
radas estratégicas e que deverão
ir a leilão emvez de automatica-
mente seremobtidas por empre-
sas que as requisitaram.
A falta de qualificação profis-

sional e o acesso à infraestrutura
ocuparam o segundo e o tercei-
ro lugares em dificuldades cita-
das pelas empresas. ■ Reuters

Umaequipe dehackers conheci-
dos está trabalhando para a divi-
são de segurança da Intel em
uma garagem da costa oeste dos
Estados Unidos, em busca de
vulnerabilidades eletrônicas que
poderiamexpor automóveis a ví-
rus de computador letais.
A divisão McAfee da Intel,

mais conhecida por softwares
antivírus, é uma das empresas
que buscam proteger as deze-
nas de pequenos computadores
e sistemas de comunicação ele-
trônica que fazem parte de to-
dos os automóveis modernos.

Os especialistas em seguran-
ça afirmam que as montadoras
de automóveis até o momento
não vêm protegendo adequada-
mente os seus sistemas, o que os
deixa vulneráveis a ataques por
hackers interessados em roubar
carros, ouvir conversas clandes-
tinamente ou até prejudicar ocu-
pantes causando colisões.
“É certamente possível ma-

tar pessoas”, diz John Bumgar-
ner, vice-presidente de tecnolo-
gia da U.S. Cyber Consequences
Unit, uma organização sem fins
lucrativos que ajuda empresas a
analisar o potencial de ataques
dirigidos a suas redes e produ-
tos de computação.
Até omomento não houve in-

formação de ataques violentos a
automóveis usando vírus de
computador, de acordo com a
SAE International, uma associa-
ção demais de 128mil profissio-
nais técnicos nos setores auto-
motivo e aerospacial.
No entanto, Alan Hall, porta-

voz da Ford, informou que sua
empresa havia encarregado
seus engenheiros de segurança
de tornar o sistema Sync de co-
municação e entretenimento o
mais resistente possível a quais-
quer ataques.
Preocupações quanto a possi-

bilidades como essa emergiram
depois que um grupo de cientis-
tas da computação das universi-
dades da Califórnia e de Wa-
shington publicou dois impor-
tantes estudos que demonstra-
vam que vírus de computador
podem infectar carros e causar
colisões, potencialmente ferin-
do passageiros. ■ Reuters

Empresas brasileiras que preten-
dem entrar no mercado chinês
têm agora a oportunidade de fa-
zer uma espécie de “test drive”
de aceitação de seus produtos
antes de investir pesado para
ocupar espaço no país. Esse é o
objetivo do Brazilian Gate, que
ajuda na entrada de produtos
brasileiros na China.
O trabalho vem sendo desen-

volvido desde 2010 pelo admi-
nistrador Antônio João Freire e
a economista Tânia Caleffi e
tem também como sócios Ser-
gioMadalozzo e ThiagoMadalo-
zzo, que residemnaChina e per-
ceberam o desconhecimento da
população local dos produtos
brasileiros, ao mesmo tempo
que viram o assédio de empre-
sas de todo omundo a essemer-
cado,indicadores que levaram o
casal a ter a ideia.
A primeira edição do Brazi-

lian Gate foi um “laboratório”
para pesquisa e aceitação de
mercado. O trabalho ganhou
corpo e, por meio da Shanghai
Trends, a quem o Brazilian Gate

pertence, mais produtos come-
çaram a entrar na China.
A Shangahai Trends procura

os parceiros comerciais para a
marca e após seismeses de expo-
sição, o empresário já tem con-
dições de avaliar a aceitação de
seu produto nomercado consu-
midor local. Em setembro será
aberto um show room com 250
metros quadrados no bairro

mais charmoso de Shanghai,
chamado Xintiandi, que pode
ser comparado àRuaOscar Frei-
re, em São Paulo.

Mix diversificado
Vinhos e espumantes da Casa
Valduga, café da marca Baggio,
Cervejas Dado Bier, Cachaça
Weber Haus e, em breve, cer-
vejas damarca carioca Theresó-

polis estão entre os itens en-
contrados. Ainda em regime
soft opening, o espaço já cha-
ma a atenção.
A operação do Brazilian Gate

irá movimentar este ano cerca
de US$ 1,5 milhão. Já com rela-
ção à venda ao varejo dos produ-
tos brasileiros que estão debu-
tando nomercado chinês, a esti-
mativa é de movimentar por
volta de US$ 500 mil no segun-
do semestre.
Para 2013, o total das vendas

previstas para o varejomais o to-
tal das vendas diretas ao consu-
midor do espaço Brazilian Gate,
devem atingir o montante de
US$ 3 milhões.
Tânia explica que já há fila de

espera de empresas interessa-
das emdesembarcar seus produ-
tos na China. “Estamos sondan-
do empresas interessadas e ou-
tras já estão em fase adiantada
de negociação”, afirma. “Em
um futuro próximo, abriremos
outros espaços físicos em Shan-
ghai e em outras cidades estraté-
gicas, contemplando segmen-
tos que acharmos potencialmen-
te lucrativos e com vantagem
competitiva”, diz Tânia. ■

Érica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

PETRÓLEO EGÁS

FMCcompraaprodutora canadensede
equipamentosPureEnergyporUS$285mi

Divulgação

Qilai Shen/Bloomberg

Mineradoras tememnacionalização

Brasileiras fazem“test drive”
para entrar na China

A FMC Technologies, maior fornecedora de equipamentos
subaquáticos para o setor de petróleo e gás dos Estados Unidos,
comprou a Pure Energy Services, do Canadá, por US$ 285 milhões,
para ampliar seu portfólio de produtos. A Pure Energy é especializada
em serviços de perfuração em terrenos rochosos, afirmou a FMC.
A aquisição deverá ser concluída em outubro. Bloomberg

Os sistemas de computador dos
veículos, segundo especialistas,
são hoje vulneráveis a hackers

Estudo da Ernst & Young
divulgado no Brasil indica risco
maior do que há 12 meses

EMPRESAS

Falta de
profissionalização

e acesso à
infraestrutura
também são
entraves

VÍRUS A BORDO

Primeira edição do Brazilian Gate foi uma espécie de laboratório para pesquisa
e aceitação de produtos de companhias brasileiras, pormeio de vendas diretas

Carrobusca
proteção
contraataques

VarejoemShangai temboaaceitaçãoaosprodutosbrasileiros
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 32.




