
A redução das tarifas de energia,
anunciadapelogoverno,nosúlti-
mosdias, temassombradomuitas
empresasdo setor, que estãopes-
simistas com as novas regras das
concessões. Mas se de um lado as
elétricas estão sendo castigadas,
as siderúrgicas já estimamganhos
com aMedida Provisória 579.
O cenário otimista é resultado

de uma estimativa do governo
queacredita quea reduçãonas ta-
rifas industriais pode chegar a
até 28%, proporcionado ganhos
para o setor siderúrgico.
EntreasbeneficiadasestáaGer-

dau, que atualmente produz 40%
de suas necessidades e que apre-
senta custo de energia entre 4%a
5%doCusto do Produto Vendido
(CPV). Segundo
avaliação da Plan-
nerProsper,aside-
rúrgica estima que
80%de suas com-
prasdeenergia se-
jam beneficiadas
pelareduçãodeta-
rifas que pode cair
10,8%. “Com isso,
podemos estimar uma redução
de 0,4% no CPV”, destacam os
analistas da corretora.
Procurada pelo BRASIL ECONÔ-

MICO, a Gerdau informou que
“avalia como positiva a medida
anunciada pelo governo para re-
dução dos custos da energia elé-
trica no Brasil e está analisando
o detalhamento da medida para
mensurar os reflexos em suas
operações.” Já a Usiminas, que
produz 25% de seu consumo,
onde a energia representa 8%
do CPV, a redução prevista pela
corretora é de 1% no CPV. On-
tem, as ações daUsiminas dispa-
raram 13,49%. “É algo positivo,
mas sem um impacto decisivo
na rentabilidade da empresa”,
completam.

No caso da CSN, o cenário é
mais complexonavisãodacorre-
tora, já que a companhia produz
mais que suanecessidadede con-
sumo de energia elétrica, ven-
dendo as eventuais sobras. “Para
assegurar o fornecimento empe-
ríodos secos a CSN pode vir a

comprar através da trade pró-
pria.Aempresaconsideraquede-
ve ter benefícios tambématravés
da redução dos encargos (Conta
de Desenvolvimento Energética,
ContadeConsumodeCombustí-
veis e Reserva Global de Rever-
são)”, ressaltam os analistas.
Para o Instituto Aço Brasil, a

medida imposta pelo governo
vai ajudar o setor a recuperar “a
competitividade em um cenário
internacional de competiçãoacir-
rada emuitas vezes desleal.” Se-
gundo a entidade, atualmente a
média de participação da energia
elétrica no custo de uma tonela-
da de aço nas usinas semi-inte-
gradas é de 10%. “Considerando
ter o Brasil o terceiromaior custo
de energia elétrica entre 27 paí-
ses, segundo dados da Aneel, a
medida certamente é positivapa-
ra a indústria brasileira do aço”,
afirmou a Aço Brasil.
Além das Siderúrgicas, a con-

sultoria Lopes Filho avalia que
empresas como
JBS, Marfrig, BRF
Foods e Minerva
tendem a ganhar
competitividade
com a redução da
tarifa de energia
elétrica, quepode-
rá ser repassada
parcialmente pa-

ra o consumidor através da redu-
ção do preço final dos produtos.

Setor de energia
Após dois dias do anúncio feito
pelo governo, que chegou a ge-
rar perdas deR$ 14 bilhões nova-
lor das elétricas listadas na bolsa
paulista, a MPX Energia, infor-
mouque as regras estipuladas pe-
la nova medida “não impactam
os negócios da companhia.”
EduardoKarrer, diretor presi-

dente da empresa afirmou que
“todas as usinas termelétricas
no portfólio da MPX, contrata-
das ou não, se classificam como
Produtores Independentes de
Energia (PIE) e, assim sendo,
não são concessões de geração”.
Segundo ele, os empreendi-

mentos daMPX são ativos priva-
dos comautorização para a gera-
ção de energia, enquanto os pro-
jetos em construção estão inte-
gralmente contratados no mer-
cado regulado, por prazos de 15
a 20 anos, com preços de ener-
gia indexados ao IPCA. ■

A explosão dos negócios imobi-
liários no país nos últimos anos
melhorou os resultados de em-
presas do setor, mas para as que
atuamna internet, onde o alcan-
ce dos negócios depende da evo-
lução do meio digital, o desem-
penho não foi a contento. Ao
menos, na opinião do fundo de
investimentos Tiger Global, que
há dois anos adquiriu o portal
de classificados Imovelweb.
O fundo tem planos de tripli-

car os negócios em curto prazo
e para isto vem promovendo
um choque de gestão nos negó-
cios, que inclui até a diversifica-
ção dos serviços oferecidos. Por
enquanto, a principal mudança
é está na ampliação da equipe.
Além da contratação de um no-
vo CEO — Roberto Nascimento,
ex-Lopes, que entrou no time
em maio—, a empresa ampliou
em 30% o número de pessoal,
chegando a 100 funcionários.
Para comportar a nova equipe,
a empresa teve até de mudar de
endereço em São Paulo.
Nascimento afirma que, vi-

sualmente, ainda não é possível
ver as mudanças no site, mas a
oferta de anúncios já acompa-
nhamo crescimento físico. “Saí-
mos de uma oferta de 100 mil
anúncios emmaio para 200mil,
com aumento de presença em
outros estados além de São Pau-
lo”, explica.
A Imovelweb tem unidades

em Campinas, Santos, Rio e Be-
lo Horizonte. Recentemente, a
empresa entrou também em
Curitiba com a aquisição de um
site de classificados, o Imóveis-
Curitiba e também no Balneário
Camboriú, em Santa Catarina,
coma compra do Imovelpro. Es-
te último atua no desenvolvi-
mento de soluções para omerca-
do imobiliário, uma área em a
Imovelweb quer crescer.
“Hoje nosso maior desafio

não é competir com o Zap Imó-
veis ou o Viva Real, mas sim ca-
pacitar os corretores sobre o al-

cance do classificados online”,
explica. De acordo com Nasci-
mento, as empresas que atuam
nomercado de classificados on-
line disputam um universo de 4
mil corretoras, que estão prepa-
radas para trabalhar com o uni-
verso online, sendo que hámais
de 150 mil corretores registra-

dos no país. A empresa estuda,
inclusive, fazer outras aquisi-
ções na área de tecnologia para
área imobiliária a fim de alavan-
car sua participação regional.
“O negócio imobiliário é emi-
nentemente local, as grandes
de tecnologia não desenvolvem
produtos para esta área”, diz.
Ajudar a capacitar os correto-

res para vender nomundo onli-
ne também está entre as mis-
sões da Imovelweb, que vai ini-
ciar um ciclo de palestras com
objetivo de ensiná-los a poten-
cializar o canalweb. “A qualida-
de de nosso serviço depende di-
retamente da resposta dos cor-
retores aos cliente. Para a gente
funcionar, eles têm de funcio-
nar”, lembra o executivo, que
garante que a cada R$ 1 investi-
do no Imovelweb, os corretores
têm de volta R$ 6 em comissão.
Nascimento afirma que, por

enquanto, não pode divulgar os
dados de faturamento da empre-
sa, mas diz que sua meta é cres-
cer no segundo semestre em
40% o faturamento do portal,
sobre o resultado do primeiro se-
mestre. Em2013, suameta é ala-
vancar em 50% os negócios. ■

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

CONSTRUÇÃO

Arena das Dunas recebe programa de
gestão social para a Copa do Mundo de 2014

Divulgação

Alexandre Rezende

Imovelwebquer
triplicarnegócio e
faz choquede gestão

Energiamais
barata alivia custo
das siderúrgicas
Instituto Aço Brasil acredita
que a redução na tarifa vai
tornar o setor mais competitivo

A Arena das Dunas, em Natal, foi escolhida para receber um projeto
piloto da OAS e se tornar modelo de gestão de um canteiro de obras
para os demais empreendimentos da empresa. Trata-se de ações nas
áreas de saúde, segurança e meio ambiente, como a Escola OAS,
programa que já formou no ensino fundamental mais 3 mil funcionários.
O estádio de R$ 413 milhões está com 33% de suas obras concluídas.

80% das compras
da Gerdau podem
ser beneficiadas
pela redução

tarifária imposta
pelo governo

EMPRESAS

Estratégia é diversificar atividade de prestação de serviços Rafael Palmeiras
rpalmeiras@brasileconomico.com.br

RAIO X

Imovelweb tem 12 anos 
de atuação

Tiger Global 
ADQUIRIDA HÁ 2 ANOS PELO FUNDO

200 mil imóveis
POSSUI BANCO COM

5 milhões
VISITAS MENSAIS

Empresa comprou 
nos últimos meses 
dois sites:

IMÓVEIS CURITIBA
IMÓVEL PRO

Fonte: empresa

RobertoNascimento,da Imovelweb:desafioécapacitarcorretores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14,15 e 16 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 20.




