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Empresas | I n f ra e st r u t u ra

Agenda Tributária
Mês de Março de 2013
Data de vencimento: data em que se encerra o prazo legal para pagamento dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Movimento falimentar

Falências Requeridas
Re q u e r i d o : Cetus Metais Comércio, Importação e Expor-
tação - E n d e re ç o : Rua Das Taquaras, 332, Vila Santa Catarina
- Re q u e re n te : Procred Tecnologia e Fomento Mercantil Ltda. -
Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Falências de São Paulo/SP
Re q u e r i d o : Shangri La Viagens e Turismo Ltda. ( Auto Fa-
lência ) - Re q u e re n te : Shangri La Viagens e Turismo Ltda. -
Va ra /C o m a rc a : 1a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ
Re q u e r i d o : Tartuce Construtora e Incorporadora S/A
- Re q u e re n te : Maria Angélica Faria Braga - Va ra /C o m a r-
ca: Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito
Federal, Brasília/DF
Re q u e r i d o : Technomix Brasil Comércio de Materiais
de Informação e Escritório Ltda. - E n d e re ç o : Rua Al-
fredo Pujol, 545, Sala 85, Bairro de Santana - Re q u e re n te :
Pleno Securitizadora S/A - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara de Fa-
lências de São Paulo/SP
Re q u e r i d o : Walpack Indústria e Comércio Ltda. - E n d e re ç o :
Rua Mariz e Barros, 95/101, Bairro do Jardim da Glória - Re -
q u e re n te : New Progress Factoring de Fomento Mercantil Ltda.
- Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Falências de São Paulo/SP

Falências Decretadas
E m p re s a : Filine Comércio de Gêneros Alimentícios Lt-
da. - Administrador Judicial: Dr. Montalbani Costa da
Motta - Va ra /C o m a rc a : Vara de Falências e Concordatas
de Porto Alegre/RS - Observação: Recuperação Judicial
convolada em Falência

E m p re s a : Merkel Indústria Metalúrgica Ltda. - E n d e-
re ç o : Rua Humaitá, 86, Cj. 01, Bairro da Bela Vista - Ad -
ministrador Judicial: Dr. Rodrigo Canezin Barbosa, Advo-
gado da Própria Credora Requerente Kofar Produtos Me-
talúrgicos Ltda. - Va ra /C o m a rc a : 1a Vara de Falências de
São Paulo/SP

Processos de Falência Extintos
Re q u e r i d o : Indústria e Comércio Madecal Ltda. - Re -
q u e re n te : Divinal Indústria de Artefatos Têxteis Ltda. -
Va ra /C o m a rc a : 5a Vara de Manaus/AM - Observação: Fal-
ta de interesse de agir
Re q u e r i d o : Uniflex Resinas Termoplásticas Indústria
e Comércio Ltda. - E n d e re ç o : Rua Tito Oliani, 1036, Bair-
ro de São João Clímaco - Re q u e re n te : Crefisa S/A Crédito,
Financiamento e Investimentos - Va ra /C o m a rc a : 2a Vara
de Falências de São Paulo/SP - Observação: Petição inicial
i n d e fe r i d a
Re q u e r i d o : Vitória Magazine Ltda. - Re q u e re n te : Mem -
phis S/A Industrial - Va ra /C o m a rc a : 5a Vara de Manaus/AM
- Observação: Falta de interesse de agir

Concordatas Preventivas
Convoladas em Falência
E m p re s a : J. Mendonça Flores ME - E n d e re ç o : Av. Ma-
ranhão, 449, Centro - Administrador Judicial: Sr. João
Luís Araújo de Oliveira - Va ra /C o m a rc a : Vara Única de Gui-
rat i n g a / M T

Fonte: Abradee. *Em janeiro de 2013

Quebra-cabeça elétrico
O drama das distribuidoras e o socorro do governo

Por que as distribuidoras estão com 
problemas financeiros?

Em janeiro de 2012, elas gastaram R$$ 41 milhões em 
despesas como o risco hidrológico e o acionamento de 
usinas térmicas. Esse valor costuma subir nos 
períodos de estiagem, mas dificilmente ultrapassava o 
patamar de R$$ 500 milhões por mês, mesmo na 
época de seca. Em janeiro de 2013, com a queda dos 
reservatórios e o acionamento emergencial das 
térmicas, a despesa aumentou para R$$ 2,8 bilhões. 
Muitas empresas ficaram com fluxo de caixa negativo

Os quatro problemas das empresas

Custo*

O que é

Situação

Encargo de Serviço do 
Sistema (ESS)

R$ 473,3 milhões

É o que se paga para usinas térmicas 
acionadas “fora da ordem de mérito”, 
por razões de segurança energética, 
mesmo que os modelos computacionais 
indiquem que elas não precisam
ser ligadas

Resolvida pelo decreto, esperando 
regulamentação da Aneel

Contratos por disponibilidade 
(parcela variável)

R$ 1.339,6 milhões

É o que se paga pelas térmicas acionadas 
“dentro da ordem de mérito”, ou seja, quando 
os modulos computacionais indicam a 
necessidade de que sejam ligadas. Elas têm 
um custo fixo (baixo) e um custo variável 
(alto), que é basicamente o valor do óleo 
combustível usado para rodá-las

Não resolvida pelo decreto

Risco hidrológico

R$ 547,5 milhões

Quando usinas hidrelétricas produzem menos do 
que o pactuado em seus contratos, por razões 
hidrológicas, vão ao mercado de curto prazo para 
repor essa energia. Antes, o risco hidrológico era 
somente das próprias geradoras. Nas usinas com 
concessões renovadas, esse risco passou a ser 
dos consumidores, mas são as distribuidoras 
quem pagam a conta imediatamente, até 
repassar as despesas nos reajustes anuais

Resolvida pelo decreto, esperando 
regulamentação da Aneel

Exposição involuntária

R$ 871,0 milhões

Até a virada do ano, as distribuidoras tinham contratos 
que cobriam 100% de suas necessidades, mas uma parte 
desses contratos vencia em 31 de dezembro. Eles seriam 
substituídos pela alocação de cotas de energia das usinas 
hidrelétricas que tiveram concessões prorrogadas em 
2012. Como Cemig, Cesp e Copel não aderiram ao plano 
do governo, sobrou uma diferença de 2 mil MW médios. 
As distribuidoras precisam ir ao mercado de curto prazo 
(mais caro) para repor esse déficit

Resolvida pelo decreto, esperando regulamentação 
da Aneel

O que ocorria até o decreto 7.945?

Na liquidação mensal das operações de compra e venda de 
energia, na Câmara de Comercialização de Energia Elétria 
(CCEE), as distribuidoras pagavam essas despesas. Depois, 
na data de seus reajustes anuais, eram autorizadas pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a repassar 
essas despesas aos consumidores. Entre uma coisa e outra, 
assumiam a despesa. Com o uso mais intenso das térmicas, 
desde o fim do ano passado, corria-se o risco de uma alta 
muito forte das contas de luz nos próximos reajustes anuais, 
minando a redução média de 20% anunciada pelo governo

O que muda com o decreto 7.945?

Na liquidação mensal das operações de compra 
e venda de energia, o ônus será assumido 
diretamente pelo governo, por meio da Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE). A CDE é 
uma espécie de fundo setorial que tem R$$ 11 
bilhões em caixa e recebe R$$ 4 bilhões por ano, 
até 2023, do crédito que o Tesouro ainda tem 
por receber de Itaipu Binacional. O problema é 
que a CDE ainda tem outras atribuições, como 
financiar o Programa Luz para Todos

Trata-se de um empréstimo?

Não. Embora essa fosse a forma 
inicialmente planejada de fazer um socorro 
às distribuidoras, a CDE vai financiar 
diretamente as despesas das distribuidoras, 
sem que o dinheiro sequer entre no caixa 
das empresas

Data de Tr i b u to s Código Período de Apuração
Ve n c i m e n to Darf */GPS** do Fato Gerador (FG)

Diária Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos do Trabalho
Tributação exclusiva sobre remuneração indireta 20 63 * FG ocorrido no mesmo dia
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior 0 4 22 * FG ocorrido no mesmo dia
Renda e proventos de qualquer natureza 047 3* ”
Juros e Comissões em Geral - Residentes no Exterior 0 4 8 1* ”
Obras Audiovisuais, Cinematográficas e Videofônicas (L8685/93) -
Residentes no Exterior

5 19 2 * ”

Fretes internacionais - Residentes no Exterior 94 1 2 * ”
Remuneração de direitos 94 27 * ”
Previdência privada e Fapi 94 6 6* ”
Aluguel e arrendamento 94 7 8 * ”
Outros Rendimentos
Pagamento a beneficiário não identificado 5 2 17 * FG ocorrido no mesmo dia

Diária Imposto sobre a Exportação (IE) 0 1 07 * Exportação, cujo registro da declaração
para despacho aduaneiro tenha se

verificado 15 dias antes.

Diária 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.

943 8 * Importação, cujo registro da declaração
tenha se verificado no mesmo dia.

Diária Contribuição para o PIS/Pasep
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04) 5 43 4* FG ocorrido no mesmo dia

Diária Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
Importação de serviços (Lei nº 10.865/04) 5442* FG ocorrido no mesmo dia

Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
eve n to )

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.

2550** Data da realização do evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)

Diário (até 2 dias úteis
após a realização do
eve n to )

Pagamento de parcelamento de clube de futebol - CNPJ - (5% da receita
bruta destinada ao clube de futebol)

431 6* * Data da realização do evento (2 dias úteis
anteriores ao vencimento)

Até o 2º dia útil após a
data do pagamento das
remunerações dos
servidores públicos

Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor Público (CPSS)

CPSS - Servidor Civil Licenciado/Afastado, sem remuneração 1 6 8 4* Feve re i ro /20 1 3

Data de vencimento do
tributo na época da
ocorrência do fato
gerador (vide art. 11 do
ADE Codac nº 11, de
20 1 3 )

Reclamatória Trabalhista - NIT/PIS/Pasep 170 8 * * Mês da prestação do serviço

Reclamatória Trabalhista - CEI 2 8 0 1* * ”
Reclamatória Trabalhista - CEI - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.)

2810** ”

Reclamatória Trabalhista - CNPJ 2909** ”
Reclamatória Trabalhista - CNPJ - pagamento exclusivo para outras
entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.)

2 9 17 * * ”

13 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Rendimentos de Capital
Títulos de renda fixa - Pessoa Física 8053* 1º a 10/março/2013
Títulos de renda fixa - Pessoa Jurídica 3 4 26* ”
Fundo de Investimento - Renda Fixa 6800* ”
Fundo de Investimento em Ações 6813* ”
Operações de swap 527 3* ”
Day-Trade - Operações em Bolsas 8468* ”
Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados 5557* ”
Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95) 5 70 6* ”
Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas 5 23 2 * ”
Demais rendimentos de capital 0 9 24* ”
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo 5 2 8 6* 1º a 10/março/2013
Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos
Exte r n o s /Lu c ro s / B o n i f i c a ç õ e s / D i v i d e n d o s

0 49 0 * ”

Juros remuneratórios de capital próprio 94 5 3 * ”
Outros Rendimentos
Prêmios obtidos em concursos e sorteios 0 9 1 6* 1º a 10/março/2013
Prêmios obtidos em bingos 867 3* ”
Multas e vantagens 93 8 5* ”

13 Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF)
Operações de Crédito - Pessoa Jurídica 1150* 1º a 10/março/2013
Operações de Crédito - Pessoa Física 7 8 93 * ”
Operações de Câmbio - Entrada de moeda 4290* ”
Operações de Câmbio - Saída de moeda 5 220 * ”
Aplicações Financeiras 6 8 5 4* ”
Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) 6 8 9 5* ”
S e g u ro s 3 4 67 * ”
Ouro, Ativo Financeiro 4 02 8 * ”

Fonte: Secretaria da Receita Federal.

E n e rg i a Para distribuidoras, governo solucionou parte do problema, mas falta cobrir R$ 1,3 bi de janeiro

Decreto não resolve rombo, diz Abradee
Daniel Rittner
De Brasília

O decreto presidencial anun-
ciado na sexta-feira ainda não re-
solveu integralmente o rombo
aberto no caixa das distribuido-
ras de energia elétrica. Só em ja-
neiro, elas tiveram custos adicio-
nais de R$ 2,8 bilhões com o acio-
namento de usinas térmicas e pa-
ra neutralizar a exposição ao
mercado de curto prazo, que
vende eletricidade a preços bem
mais altos. Para evitar uma alta
expressiva nas contas de luz e so-
correr as empresas do setor, o go-
verno publicou o decreto 7.945,
usando recursos da Conta de De-
senvolvimento Energético (CDE)
na liquidação dessas despesas.

A Associação Brasileira de Dis-
tribuidores de Energia Elétrica
(Abradee), que reúne 41 empre-
sas do setor, passou os últimos
dias fazendo uma análise minu-
ciosa do decreto. Chegou à se-
guinte conclusão: a medida resol-
ve — dependendo ainda de regu-
lamentações da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel) —
três dos quatro problemas vivi-
dos pelas distribuidoras, mas não
oferece solução imediata para
uma parcela nada desprezível do
rombo de janeiro: R$ 1,3 bilhão.

Na avaliação do presidente da
Abradee, Nelson Leite, não é ne-
cessário reeditar o decreto, mas
ele precisa de “aperfeiçoamen -
tos” e “clarificações” para tornar
efetivo o socorro às distribuido-
ras. “À primeira vista, o decreto
foi fruto de muito esforço do go-
verno e da agência, mas ainda
tem pontos que carecem de regu-
lamentação. Precisamos que a
Aneel tenha boa vontade para fa-
zer um encaminhamento regula-
tório adequado”, ressalta Leite.

Pelo decreto, o governo asse-
gurou a liquidação financeira
das operações no mercado de
curto prazo, referentes ao mês de
janeiro. O problema está nos
contratos por disponibilidade

que as distribuidoras têm com os
donos de usinas térmicas. Esse
custo só ganha uma solução, nos
termos do decreto, quando o rea-
juste anual de tarifas das empre-
sas for autorizado pela Aneel.

As distribuidoras pagam um
valor fixo para garantir que as
usinas térmicas, mesmo paradas,
estejam disponíveis. Quando
elas são acionadas, acrescenta-se
à conta um custo variável. Esse
custo é conhecido como CVU, no
jargão do setor, e equivale basi-
camente aos gastos com o óleo
combustível usado para rodar as
térmicas. É esse custo que alcan-
çou R$ 1,3 bilhão em janeiro.

O decreto estabelece que essas
despesas podem ser cobertas “to -
tal ou parcialmente” pela CDE,
mas apenas no momento dos
reajustes anuais de tarifas autori-
zados pela Aneel. Até lá, confor-

me a avaliação das distribuido-
ras, elas continuam pagando a
conta. Ou seja: persistirá o drama
no fluxo de caixa de algumas em-
presas, apesar de boa parte do so-
corro estar bem encaminhada.

“O problema é quando come-
çamos a observar as situações in-
dividuais”, afirma Nelson Leite.
Distribuidoras que só têm rea-
justes no quarto trimestre vão
arcar com essas despesas até o
aniversário de seus contratos.
“Celesc e Light, que têm reajus-
tes só em outubro e em novem-
bro, terão que carregar esse cus-
to por mais tempo”, acrescenta o
presidente da Abradee. A conta
não é dividida de forma equâni-
me entre as distribuidoras e de-
pende dos contratos que elas
têm com geradores térmicos.
“Cada empresa tem um mix di-
ferente de energia”, completa.

De qualquer forma, o governo
evita o repasse às contas de luz
dos consumidores, já que esse
impacto só seria sentido no mo-
mento dos reajustes anuais. A di-
ferença é apenas para o caixa das
distribuidoras. “Ainda temos que
encontrar mecanismos regulató-
rios para mitigar essa questão.”

Na análise da Abradee, os ou-
tros três problemas que compu-
nham o rombo financeiro das
distribuidoras estão praticamen-
te resolvidos, dependendo ape-
nas de homologações da agência
reguladora. Apesar do prazo ex-
cessivamente apertado para a re-
gulamentação das medidas, a as-
sociação acredita que a Aneel po-
derá tomar decisões “ad hoc”, a
fim de garantir as liquidações fi-
nanceiras no mercado de curto
prazo. Essas decisões podem ser
ratificadas posteriormente.

Os três problemas são: o risco
hidrológico das usinas hidrelé-
tricas, o pagamento do Encargo
de Serviço do Sistema (ESS) para
térmicas acionadas por razões
de segurança energética e a ex-
posição involuntária das distri-
buidoras no mercado de curto
prazo. Somados, esses três fato-
res representaram uma despesa
de R$ 1,5 bilhão às empresas, so-
mente em janeiro.

Até o fim do ano passado, as
distribuidoras tinham contratos
que lhes garantiam mais energia
do que o necessário, em razão da
demanda mais fraca. Mas uma
parte expressiva desses contratos
de “energia velha” venceu em 31
de dezembro de 2012. O governo
tinha a solução para repor esse
volume: alocar cotas das usinas
hidrelétricas que tiveram suas
concessões renovadas, no ano

passado. Como as estatais Cemig,
Cesp e Copel não aderiram ao
plano do governo, ficou uma di-
ferença de 2 mil megawatts mé-
dios entre as necessidades das
distribuidoras e a oferta de cotas
das usinas com concessões reno-
vadas. Para cobrir o déficit, as
empresas precisam ir ao merca-
do de curto prazo, com preços
muito mais altos e voláteis.

Essa operação provocou um
rombo de R$ 871 milhões no cai-
xa das distribuidoras, em janeiro,
o que se somou aos demais pro-
blemas. O governo marcou um
leilão especial de energia exis-
tente, para maio, a fim de cobrir
definitivamente a demanda das
empresas. Enquanto isso, a conta
será coberta pela CDE, que se tor-
nou uma espécie de colchão para
amortecer o impacto de tudo is-
so nas contas de luz.

Pré-sal pode ter mais de 35 bilhões
de barris de óleo, estima MME
Pet r ó l e o
Rodrigo Polito
Do Rio

As recentes descobertas feitas
pela Pe t r o b r a s e seus parceiros
no bloco BM-S-8, na Bacia de San-
tos, levaram o governo a aumen-
tar as expectativas com relação
ao potencial de óleo recuperável
na camada pré-sal. Segundo o se-
cretário de Petróleo, Gás Natural
e Combustíveis Renováveis do
Ministério de Minas e Energia,
Marco Antônio Almeida, o óleo
recuperável na camada pré-sal
pode superar a previsão conser-
vadora de 35 bilhões de barris de
óleo equivalente (BOE). Apenas

no BM-S-8, o potencial, de acor-
do com ele, é de 1 bilhão de BOE.

“A parceria da Petrobras com a
Barra [Energia] no BM-S-8 fez al-
gumas descobertas que mudam
completamente as perspectivas
na Bacia de Santos. São descober-
tas com uma área pequena, mas
espessura muito grande. Tem
descobertas com 400 metros [de
profundidade], mais 400 metros
com óleo em áreas fraturadas em-
baixo. Então, são 800 metros com
óleo. Isso muda completamente a
perspectiva. Essas áreas podem
dar até 1 bilhão de barris”, disse
Almeida, em seminário do consu-
lado britânico sobre oportunida-
des de negócios no setor petró-
leo, ontem, no Rio de Janeiro.

O BM-S-8 abriga o prospecto
de Carcará, que tem indícios de
grande potencial de vazão de
óleo. O bloco pertence à Petro-
bras (operadora, com 66%), Galp
(14%), Barra Energia (10%) e
Queiroz Galvão (10%).

O diretor-presidente da Barra
Energia, João Carlos de Luca, dis-
se que ainda estão sendo feitos
estudos para indicar o volume
de óleo em Carcará, mas afir-
mou que os resultados da perfu-
ração do primeiro poço foram
considerados “excelentes”.

Os sócios aguardam a aprova-
ção pela Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP) da extensão do con-
trato de concessão do bloco, con-

cluído em dezembro, para perfu-
rar o segundo poço no local, pre-
visto para o segundo semestre.

Sobre as queixas de petroleiras
sobre a dificuldade da indústria
brasileira em atender a demanda
do setor, Almeida disse que é pre-
ciso olhar a argumentação des-
sas empresas com “bastante cri-
t é r i o”. Segundo ele, a capacidade
de fornecedores nacionais de
bens e serviços está ociosa.

“A política de conteúdo local
não visa dar reserva de mercado,
mas dar potencial competitivo a
quem se instalar no Brasil”, disse
o secretário, descartando qual-
quer possibilidade de flexibiliza-
ção das regras de cumprimento
de conteúdo local do setor.

Escócia busca negócios com Brasil
Marta Nogueira
Do Rio

Com a aposta no setor de pe-
tróleo e gás brasileiro, a Escócia
inaugura, este mês, no Rio de Ja-
neiro, um escritório da Scottish
Development Internacional
(SDI), agência de desenvolvi-
mento econômico internacional
do governo da Escócia. O objeti-
vo é fomentar negócios entre os
dois países.

Será o primeiro escritório da
SDI na América Latina. A agência
escocesa tem, atualmente, no
mundo, cerca de 30 escritórios
como esse. Anne MacColl, execu-
tiva-chefe da SDI, afirmou ao Va -
lor que o governo escocês acredi-
ta que pode contribuir com o de-
senvolvimento do Brasil a partir
da experiência de 40 anos que
tem no segmento de óleo e gás.

“A indústria de petróleo e gás
é muito importante para a nossa
e c o n o m i a”, disse Anne. Segundo

ela, 46% das vendas internacio-
nais da Escócia são do setor de
óleo e gás. Há dez anos esse per-
centual era de 31%.

Hoje há de 30 a 40 empresas
escocesas operando no Brasil,
como Hydrasun, Wood Group e
Caley Ocean Systems. “Nós ve-
mos um potencial muito grande
para o crescimento dos negócios
entre o Brasil e a Escócia”, disse
Anne. Inicialmente haverá ape-
nas uma pessoa trabalhando no
escritório no Brasil, que ficará
dentro do consulado-geral da
Escócia no Brasil.

Anne não revela o valor que se-
rá investido e afirmou que a SDI é
um organismo público do gover-
no da Escócia e que os recursos
são aplicados com cautela.

Dentro do setor de óleo e gás,
Anne acredita que os segmentos
de engenharia submarina, tec-
nologia de perfuração, produ-
ção e processamento de petró-
leo e educação e treinamento

são os que a Escócia tem mais es-
pecialização e poderão contri-
buir com a realização de negó-
cios entre os dois países.

Anne afirmou que o ambiente
brasileiro para investimentos es-
trangeiros é bastante atrativo,
visto a quantidade de empresas
internacionais que estão vindo
para o país. No entanto, afirmou
que a política de conteúdo local
aplicada no país poderia ser me-
nos rígida. Segundo ela, as atuais
exigências podem tornar o Brasil
menos competitivo que outros
países com atuação no setor.

Esta semana, o Brasil recebe
uma missão composta por cerca
de 50 empresas e universidades
do Reino Unido que estão em
busca de oportunidades de in-
vestimentos, algumas já com
atuação no país. Desse total, 28
empresas são da Escócia.

Essas empresas participam de
um evento no Rio de Janeiro, UK
Brazil Oil and Gas — que teve iní-

cio ontem com duração de qua-
tro dias — para realizar possíveis
negócios e mostrar seus interes-
ses na economia local.

Segundo o SDI, em 2011, a Es-
cócia exportou para o Brasil 435
milhões de libras. O setor de óleo
e gás representa 20% desse total.
O Brasil é o 13o mercado de ex-
portação para a Escócia.

Desde o início da produção de
óleo no Reino Unido, já foram
extraídos um total de 40 bilhões
de barris de petróleo e, segundo
Anne, ainda há cerca de 24 bi-
lhões de barris de petróleo para
serem produzidos. “São estima-
dos outros 40 a 50 anos de ativi-
dade no Mar do Norte”, desta-
cou. Atualmente, o setor é res-
ponsável por 440 mil empregos
em todo o Reino Unido, sendo
quase 50% na Escócia.

No Reino Unido, o setor sub-
marino produz receitas anuais
de mais de US$ 9 bilhões e em-
prega mais de 50 mil pessoas.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 mar. 2013, Empresas, p. B8.




