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Empresas | Indústria
Petróleo Estatal discutirá com construtoras plano para identificar e reter mão de obra no setor de óleo e gás

Petrobras quer manter trabalhadores
Francisco Góes
Do Rio
A Petrobras vai fazer um trabalho com médias e grandes construtoras para que as empresas do
setor identifiquem e retenham
profissionais qualificados em
cursos da indústria de petróleo e
gás. Boa parte dessa mão de obra
está migrando, depois de formada, para outras áreas de atividade. A evasão de profissionais
preocupa a Petrobras e vai forçar
uma discussão com construtoras, fornecedoras de bens e serviços da estatal, sobre formas de
manter os melhores talentos que
saem dos cursos gratuitos do
Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e
Gás Natural (Prominp).

No começo de 2013, deverá
haver reunião para discutir o tema entre a Petrobras e construtoras na Associação Brasileira de
Engenharia Industrial (Abemi).
“Estamos qualificando pessoas
que têm migrado para outras indústrias como papel e celulose e
bebidas e para projetos de infraestrutura. Vamos conversar
com os grandes contratadores
[de mão de obra] para que os melhores quadros saídos do Prominp permaneçam na indústria
de petróleo e gás”, disse Paulo
Alonso, coordenador-executivo
do programa. Ele disse que a indústria de petróleo está perdendo 40% da mão de obra qualificada para outros setores, incluindo
grandes projetos de infraestrutura da Copa do Mundo de 2014.

O Prominp tem como missão
aumentar a participação dos fornecedores de bens e serviços brasileiros nos projetos de petróleo
e gás no Brasil e no exterior. Mas
nos primeiros anos do programa
grande parte dos esforços foram
dirigidos para qualificação profissional pois havia gargalos de
mão de obra para atender às demandas da indústria de petróleo
e gás, disse Alonso. Desde 2003,
quando foi criado, o Prominp
qualificou 90 mil trabalhadores
por meio de cursos do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), do Centro Nacional de Educação tecnológica
(Cefet) e de universidades.
Essa primeira fase de qualificação demandou investimentos de
R$ 252 milhões. Até 2016 será

preciso qualificar mais 200 mil
trabalhadores, o que vai exigir R$
300 milhões em investimentos.
Alonso disse que a Petrobras entrou com pedido na Agência Nacional do Petróleo (ANP) para
utilizar esses recursos. O dinheiro solicitado à agência tem origem na parcela de 1% desembolsada pela Petrobras sobre o faturamento dos campos de petróleo
que pagam participação especial
(PE), os quais produzem mais de
20 mil barris por dia. O percentual arrecadado nesses campos
destina-se a atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Joaquim Passos Maia, diretor
da Abemi, disse que a entidade
vai liderar o desenvolvimento de
um programa de certificação
profissional que deverá estar

pronto para ser implantado dentro de oito meses. Esta certificação poderá contribuir para limitar a evasão de profissionais, disse Maia. O programa de certificação será feito em parceria com o
Senai e com a Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de
Ativos (Abraman) e irá se apoiar
em conhecimentos do Centro
Nacional para Construção, Educação e Pesquisa (NCCER, na sigla em inglês). A certificação foi
um dos projetos definidos no 9º
Encontro Nacional do Prominp,
realizado na semana passada, em
Belo Horizonte (MG), disse Maia.
Ele afirmou que o Brasil vive o
paradoxo do pleno emprego
com baixa produtividade. Em
segmentos profissionais da indústria do petróleo, como solda-

dores, encanadores, eletricistas e
montadores, a demanda está
aquecida, mas os profissionais
muitas vezes não estão qualificados para atender o que se exige.
No encontro do Prominp na
capital mineira, Maia apresentou
gráfico, com base em dados da
consultora ManPower, segundo
o qual o Brasil é o segundo país
do ranking em termos de dificuldades para se preencher postos
de trabalho. A razão para o país
ocupar esta posição está na falta
de competência técnica da força
de trabalho. O primeiro país da
lista é o Japão, mas por razões
bem diferentes das encontradas
no Brasil: entre os japoneses, há
falta de trabalhadores disponíveis para ocupar postos menos
qualificados, disse Maia.
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Executivo tenta mudar a
cultura da ThyssenKrupp
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da ThyssenKrupp por opor-se a
um possível aumento de capital.
Hiesinger, contudo, deverá
deixar claro amanhã que a ThyssenKrupp está plenamente financiada e não vê necessidade
de aumentar o capital. Em vez
disso, ele deverá anunciar medidas de corte de custos, como resposta ao declínio contínuo na
demanda por aço na Europa.
O executivo também buscará
continuar com a tentativa de mudar a cultura empresarial da
ThyssenKrupp, depois de a empresa ter sido assolada por uma
sucessão de escândalos de corrupção, entre os quais o envolvimento com um cartel no setor
ferroviário, pelo qual foi multada
em mais de € 100 milhões.
“A ThyssenKrupp era conduzida [no passado] por suas raízes
na siderurgia. Havia uma forte
hierarquia e as várias partes não
estavam coesas o suficiente”, disse Hiesinger ao “Financial Times”, em agosto. “Os gerentes
não estavam preocupados o suficiente com o futuro, mas com o
que tinha de ser administrado no
dia a dia. Mas eu digo que não
precisamos apenas de gerentes,
precisamos de líderes para pensar os próximos anos.”
Enquanto pensa no futuro, o
executivo ainda pode ter de lamentar a decisão do conselho de
supervisão de não ter interrompido a expansão da Steel Americas ainda antes. De acordo com
fontes a par de suas deliberações,
o conselho considerou parar a
expansão em 2008, depois que as
projeções iniciais de custo no
Brasil começaram a decolar.
Isso, no entanto, teria resultado em baixa contábil de € 3 bilhões, de forma que os gerentes
conseguiram convencer o conselho de supervisão da ThyssenKrupp de que o projeto ainda seria um sucesso.
Depois de hoje, pode começar
a parecer que aquela baixa contábil de € 3 bilhões teria sido um
ótimo negócio.
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O executivo-chefe da ThyssenKrupp, Heinrich Hiesinger, quer
um novo começo. Na semana passada, ele foi favorável à saída de
metade do conselho executivo, depois de um período de investimentos desastrosos nos Estados Unidos e no Brasil, além de escândalos
de corrupção, que arranharam a
reputação do outrora poderoso
ícone da indústria alemã.
Hiesinger, um calmo e gentil exexecutivo da Siemens, assumiu as
rédeas em 2011, com a missão de
reduzir o endividamento e transformar a cultura do conglomerado
siderúrgico e de engenharia.
Sua tarefa, contudo, vem sendo
atrapalhada pelas consequências
dos investimentos siderúrgicos na
América, que figuram entre os
piores erros de avaliação na história da indústria do aço. O conselho de supervisão da ThyssenKrupp reuniu-se ontem para confirmar a saída de três executivos e
aprovar as contas do ano fiscal encerrado em 30 de setembro.
Analistas projetam que a ThyssenKrupp terá prejuízo líquido
anual em torno a 850 milhões,
afetado principalmente pelas
contínuas perdas na unidade
Steel Americas. O resultado, contudo, poderá ser ainda pior, caso
a empresa se veja obrigada a registrar mais uma grande baixa
contábil nessas operações.
A Steel Americas, que incluiu
a construção de usinas siderúrgicas no Alabama e perto do Rio
de Janeiro, foi resultado de uma
tentativa do tipo “tudo ou nada”,
feita há quase dez anos para lidar com a consolidação mundial da indústria do aço.
Hiesinger, agora, procura vender as duas usinas, depois de
atrasos, falhas de construção e
um plano de negócios demasiado otimista terem elevado os gastos de forma explosiva. Inicial-
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Chris Bryant
Financial Times, de Essen

mente, a empresa projetava investimentos em torno a € 3 bilhões, mas os custos consumiram
aproximadamente € 12 bilhões.
O modelo de negócios no qual
essa rede se baseou foi corroído
de forma irrecuperável pela inflação e por oscilações cambiais e
das matérias-primas. Em agosto,
Hiesinger havia dito ao “Financial
Times” que queria receber pelo
menos € 7 bilhões por esses ativos, valor atribuído atualmente
nos livros da ThyssenKrupp a essas propriedades e equipamentos.
É improvável, entretanto, que
os possíveis interessados queiram pagar mais de € 3 bilhões ou
€ 4 bilhões, de acordo com uma
fonte a par das negociações.
A empresa, com sede em Essen, portanto, deverá contabilizar as usinas da unidade com valor ainda menor, embora ainda
não esteja claro em quanto. O
analista Marc Gabriel, da
Bankhaus Lampe, previa baixa de
pelo menos € 2,5 bilhões.
A ThyssenKrupp não quis comentar o assunto. No ano fiscal
2010/2011, a empresa registrou
prejuízo líquido de € 1,8 bilhão,
em grande parte afetada por baixa contábil de € 2,1 bilhões na
Steel Americas. A venda da unidade — que está na fase de avaliação
formal das contas e ainda poderia
levar vários meses para ser acertada — faz parte das tentativas radicais de Hiesinger para remodelar
a ThyssenKrupp e liberar capital
para investir em tecnologias que
não sejam tão dependentes dos
ciclos econômicos.
Neste ano, o executivo vendeu
a Inoxum, a unidade de aço inoxidável da ThyssenKrupp, para a
Outokumpu, da Finlândia, por
€ 2,7 bilhões. No geral, ele vendeu
operações com receitas superiores a € 10 bilhões, cerca de 20% do
total no ano fiscal 2010/2011.
Alguns investidores dizem que
a fundação Krupp, dona de participação de 25% e comandada por
Berthold Beitz, de 99 anos, vem
atrapalhando a transformação
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Conglomerado

HANNELORE FOERSTER/BLOOMBERG

Hiesinger, CEO: meta de remodelar a ThyssenKrupp e investir em negócios menos dependentes dos ciclos econômicos

Grupo faz baixa contábil de € 3,6 bi na
siderúrgica CSA e na usina dos EUA
Ivo Ribeiro e Renato Rostás
De São Paulo
O conselho de supervisão da
ThyssenKrupp, ontem, aprovou a
baixa contábil de € 3,6 bilhões para sua divisão de aço nas Américas.
Essa operação é formada pela CSA,
siderúrgica de placas no Rio, e por
uma laminadora em Calvert, no
Estado do Alabama, EUA. Segundo
o grupo, a negociação para venda
dos dois ativos “continua como o
planejado”. A decisão foi tomada
em maio após os seguidos prejuízos desde a inauguração em 2010.
No momento, a Thyssen negocia a CSA com a Cia. Siderúrgica
Nacional (CSN) e com a Ternium. A
CSN também quer a unidade americana, que é objeto de interesse da
Nucor, dos EUA, e da japonesa JFE.

Com a baixa contábil, diz o comunicado, a Steel Americas passou a
ter valor de livro de € 3,9 bilhões.
A segunda fase do processo de
venda da divisão Americas foi iniciada em novembro, informou o
comunicado do grupo. Os interessados começaram a análise das
operações dos ativos e fariam, a seguir, oferta firme de aquisição.
O grupo informou que a Steel
Americas fechou o quarto trimestre com perda operacional de €
3,96 bilhões. No ano fiscal, encerrado em 30 de setembro, o prejuízo operacional somou € 4,74 bilhões. No ano, as vendas da divisão
tiveram crescimento, passando de
€ 1,10 bilhão para € 2,01 bilhões. A
produção de aço da CSA somou 3,4
milhões de toneladas de placas,
enquando a laminadora, nos EUA,

comercializou, em produtos laminados, 2,6 milhões de toneladas.
O conglomerado, como um todo, registrou um prejuízo líquido
€ 4,67 bilhões no ano fiscal de
2012, ante € 1,29 bilhão em 2011.
A receita total atingiu € 47 bilhões
no ano, com queda de 4,2% na
mesma comparação. Os pedidos,
no entanto, totalizaram € 48,74 bilhões. Excluindo os números dos
negócios postos à venda, o faturamento atinge € 40,1 bilhões, queda de 6% comparado a 2011.
O prejuízo da Thyssen neste
ano fiscal foi fortemente influenciado pela baixa contábil de € 3,6
bilhões dos ativos das Américas.
Já excluindo os números da Inoxum e da Steel Americas, a previsão de receita líquida para o próximo ao é de € 40 bilhões.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 dez. 2012, Empresas, p. B8.

Movimento falimentar

Agenda Tributária
Mês de Dezembro de 2012
Data de vencimento: data em que se encerra o prazo legal para pagamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Data de
Vencimento

Falências Requeridas
Requerido: Holística Fomento Mercantil Ltda. - Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478, Conj. 2109, 21º
Andar, Jardim Paulistano - Requerente: Banco Abc Brasil S/A - Vara/Comarca: 1a Vara de Falências de São
Paulo/SP
Requerido: K. N. Equipamentos e Montagens Industriais Ltda. - Requerente: Nova Fátima Comércio de Ferro
e Aço Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Jundiaí/SP
Requerido: Kabelschlepp do Brasil Indústria e Comércio Ltda. - Requerente: Kapital Factoring Sociedade de
Fomento Comercial Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Mauá/SP

Processos de Falência Extintos
Requerido: Nobrecel S/A Celulose e Papel - Requerente: Reciclatec Reciclagem e Comércio de Resíduos Industriais Ltda. - Vara/Comarca: 3a Vara de Pindamonhangaba/SP
Requerido: Pad Indústria e Comércio de Máquinas S/A - Requerente: Açotubo Indústria e Comércio Ltda. Vara/Comarca: Vara Comercial de Brusque/SC - Observação: Pedido julgado improcedente

Recuperação Judicial Deferida
Empresa: José Enoc Pereira Epp - Administrador Judicial: Dr. Carlos Eduardo Lopes Mariano - Vara/Comarca:
Vara Única do Foro Distrital de Nazaré Paulista/comarca de Atibaia/SP

Diária

Diária
Diária

Diária
Diária
Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
evento)

VICUNHATÊXTIL S.A.

Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
evento)
Até o 2º dia útil após a
data do pagamento das
remunerações dos
servidores públicos

COMUNICADO AO MERCADO
NOTA DE FALECIMENTO

Data de vencimento do
tributo na época da
ocorrência do fato
gerador (vide art. 11 do
ADE Codac nº 105 de
2012)

Companhia Aberta
CNPJ nº 07.332.190/0001-93 – NIRE 23.3.0001229-1

VICUNHA TÊXTIL S.A., comunica, com pesar, aos acionistas da companhia, administradores e ao mercado em
geral, o falecimento do Sr. Fábio Steinbruch, acionista e membro do Conselho de Administração da companhia,
ocorrido no dia 02 de dezembro de 2012. Maracanaú (CE), 05 de dezembro de 2012.
VICUNHATÊXTIL S.A.
José Maurício D’Isep - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Tributos
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos do Trabalho
Tributação exclusiva sobre remuneração indireta
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior
Renda e proventos de qualquer natureza
Juros e Comissões em Geral - Residentes no Exterior
Obras Audiovisuais, Cinematográficas e Videofônicas (L8685/93) Residentes no Exterior
Fretes internacionais - Residentes no Exterior
Remuneração de direitos
Previdência privada e Fapi
Aluguel e arrendamento
Outros Rendimentos
Pagamento a beneficiário não identificado
Imposto sobre a Exportação (IE)
Cide - Combustíveis - Importação - Lei nº 10.336/01
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a
importação de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma
liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível.
Contribuição para o PIS/Pasep
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04)
Associação Desportiva que mantém Equipe de Futebol Profissional Receita Bruta de Espetáculos Desportivos - CNPJ - Retenção e
recolhimento efetuado por entidade promotora do espetáculo (federação
ou confederação), em seu próprio nome.
Pagamento de parcelamento de clube de futebol - CNPJ - (5% da receita
bruta destinada ao clube de futebol)

Código
Darf*/GPS**

Período de Apuração
do Fato Gerador (FG)

2063*

FG ocorrido no mesmo dia

0422*
0473*
0481*
5192*

FG ocorrido no mesmo dia
”
”
”

9412*
9427*
9466*
9478*

”
”
”
”

5217*
0107*

FG ocorrido no mesmo dia
Exportação, cujo registro da declaração
para despacho aduaneiro tenha se
verificado 15 dias antes.
Importação, cujo registro da declaração
tenha se verificado no mesmo dia.

9438*

5434*

Reclamatória Trabalhista - CEI
Reclamatória Trabalhista - CEI - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.)
Reclamatória Trabalhista - CNPJ
Reclamatória Trabalhista - CNPJ - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.)
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos de Capital
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FG ocorrido no mesmo dia

5442*
FG ocorrido no mesmo dia
2550** Data da realização do evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)
4316** Data da realização do evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)

Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor Público (CPSS)

CPSS - Servidor Civil Licenciado/Afastado, sem remuneração
Reclamatória Trabalhista - NIT/PIS/Pasep

Data de
Vencimento

14
14

14
1684*
1708**

Novembro/2012
Mês da prestação do serviço

2801**
2810**

”
”

2909**
2917**

”
”

14

14
14

Tributos
Títulos de renda fixa - Pessoa Física
Títulos de renda fixa - Pessoa Jurídica
Fundo de Investimento - Renda Fixa
Fundo de Investimento em Ações
Operações de swap
Day-Trade - Operações em Bolsas
Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados
Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95)
Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas
Demais rendimentos de capital
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo
Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos
Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos
Juros remuneratórios de capital próprio
Outros Rendimentos
Prêmios obtidos em concursos e sorteios
Prêmios obtidos em bingos
Multas e vantagens
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF)
Operações de Crédito - Pessoa Jurídica
Operações de Crédito - Pessoa Física
Operações de Câmbio - Entrada de moeda
Operações de Câmbio - Saída de moeda
Aplicações Financeiras
Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97)
Seguros
Ouro, Ativo Financeiro
Contribuição para o PIS/Pasep
Retenção de contribuições - pagamentos de PJ a PJ de direito privado
(Cofins, PIS/Pasep, CSLL)
Contribuição para o PIS/Pasep
Retenção - pagamentos de PJ a PJ de direito privado
Retenção - Aquisição de autopeças
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
Retenção de contribuições - pagamentos de PJ a PJ de direito privado
(Cofins, PIS/Pasep, CSLL)
Retenção - pagamentos de PJ a PJ de direito privado
Retenção - Aquisição de autopeças
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
Retenção de contribuições - pagamentos de PJ a PJ de direito privado
(Cofins, PIS/Pasep, CSLL)
Retenção - pagamentos de PJ a PJ de direito privado
Cide - Combustíveis - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
incidente sobre a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural,
exceto sob a forma liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível.
Cide - Remessas ao Exterior - Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico incidente sobre a remessa de importâncias ao exterior nas
hipóteses tratadas no art. 2º da Lei nº 10.168/2000, alterado pelo art. 6º
da Lei nº 10.332/2001.

Fonte: Secretaria da Receita Federal.

Código
Darf*/GPS**

Período de Apuração
do Fato Gerador (FG)

8053*
3426*
6800*
6813*
5273*
8468*
5557*
5706*
5232*
0924*

1º a 10/dezembro/2012
”
”
”
”
”
”
”
”
”

5286*
0490*

1º a 10/dezembro/2012
”

9453*

”

0916*
8673*
9385*

1º a 10/dezembro/2012
”
”

1150*
7893*
4290*
5220*
6854*
6895*
3467*
4028*

1º a 10/dezembro/2012
”
”
”
”
”
”
”

5952*

16 a 30/novembro/2012

5979*
3770*

16 a 30/novembro/2012
”

5952*

16 a 30/novembro/2012

5960*
3746*

”
”

5952*

16 a 30/novembro/2012

5987*
9331*

”
Novembro/2012

8741*

Novembro/2012

