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B ra s i l

Indianos
aderem a
sistema de
marcas
De Genebra

A Índia tornou-se ontem o ter-
ceiro membro dos Brics, depois de
China e Rússia, a aderir ao sistema
internacional de marcas, conheci-
do como Protocolo de Madri. A Or-
ganização Mundial da Proprieda-
de Intelectual (Ompi) espera que o
próximo do grupo seja o Brasil. Ar-
gumenta que isso vai simplificar e
reduzir o custo da proteção de
marcas brasileiras no exterior.

Conforme Francis Garry, dire-
tor-geral da Ompi, a Índia supe-
rou o Brasil desde 2006 no regis-
tro de marcas, e Japão e Coreia do
Sul desde 2011. Ele acredita que
depois da adesão de Índia, Méxi-
co e Colômbia neste ano, a deci-
sao final brasileira será tomada,
depois de anos de discussões.

Ao seu ver, a situação está se
movendo no Brasil e ele não vê
resistências no setor privado.
“Neste ano ou no ano que vem a
adesão ocorrerá”, acha Garry.

Estudo da Ompi de 2009 esti-
mou que a participação brasileira
reduziria em mais de dez vezes os
custos dos exportadores para pro-
teger seu nome ou frase associada
a ela contra o uso por outros pro-
dutos. Em 2012, o pagamento por
registro de marca pelo Protocolo
de Madri custou menos de US$ 3
mil em 70,4% do total. Pelo Proto-
colo de Madri, a empresa pode fa-
zer a mesma solicitação de prote-
ção para vários países.

Faz sete anos que os ministros
da Câmara de Comércio Exterior
(Camex) decidiram pela adesão
do Brasil ao protocolo, após dis-
cussões e polêmicas entre em-
presas e especialistas, iniciadas
ainda no governo Fernando
Henrique Cardoso. (AM)

Índia e Mercosul querem ampliar comércio

Rodrigo Pedroso
De São Paulo

Petróleo bruto, açúcar e minério
de ferro. Os três produtos, soma-
dos, representaram 78% dos
US$ 5,6 bilhões que o Brasil expor-
tou à Índia no ano passado, aju-
dando a construir o superávit de
US$ 534 milhões registrado com o
país asiático. No entanto, essa con-
centração da pauta traz volatilida-
de ao resultado do comércio exte-
rior total com os indianos, que em
2012 registrou déficit de US$ 2,8
bilhões e, neste ano, computa en-
tre janeiro e fevereiro saldo negati-
vo de US$ 558 milhões.

Só em petróleo, o Brasil vendeu
em 2012 US$ 3,4 bilhões, o dobro
do que o registrado um ano antes.
Na mesma comparação de perío-
dos, dessa vez com o açúcar, o
montante exportado quadrupli-
cou (US$ 500 milhões). Porém, o
Brasil entrou neste ano vendendo
bem menos petróleo (US$ 217 mi-
lhões entre janeiro e fevereiro ante
US$ 690 milhões no mesmo perío-
do do ano passado), o que derru-

bou as exportações totais no pri-
meiro bimestre, que regrediram
de US$ 1 bilhão para US$ 446 mi-
lhões. Mesmo assim, o produto se-
gue como o de maior peso na pau-
ta de exportação ao país asiático.

As importações brasileiras da
Índia aumentaram no início deste
ano. Principal produto comprado,
a gasolina das refinarias indianas
passou de US$ 480 milhões no pri-
meiro bimestre de 2012 para
US$ 535 milhões neste ano. Na
pauta do ano passado, o derivado
de petróleo também teve o maior
peso (US$ 2,2 bilhões), apesar de
encolher 35% em relação a 2011.
Assim, o total da importação brasi-
leira da Índia recuou US$ 1 bilhão
de 2011 para o ano passado e ficou
em US$ 5 bilhões.

Diferentemente das exporta-
ções, as importações são menos
concentradas. Também no ano
passado, três quartos das com-
pras brasileiras foram preenchi-
das, nesta ordem de peso, por de-
rivados de petróleo, produtos
químicos orgânicos, máquinas e
aparelhos mecânicos, têxteis sin-

.

Fonte: Mdic

Concentração exportadora
Três produtos responderam por 78% das vendas à Índia em 2012 – em US$ milhões
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téticos, farmacêuticos e máqui-
nas e aparelhos elétricos.

A demanda indiana por produ-
tos brasileiros possui dois motores
principais, na visão de José Augus-
to de Castro, presidente da Asso-
ciação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB). A primeira é suprir a
demanda do mercado interno e a
segunda é agregar valor para a ex-
portação, como no caso do petró-
leo, que vira combustível, e o açú-
car, que é comprado em forma

bruta e depois refinado.
Um acordo comercial entre os

países passa por temas sensíveis,
como salvaguardas que a Índia co-
loca a produtos agrícolas, princi-
palmente açúcar e soja — o país só
permite a entrada do grão benefi-
ciado, para proteger os produtores
locais. Já com o açúcar, a Índia,
maior produtora mundial, au-
mentou a importação do produto
brasileiro ano passado em função
de uma quebra de safra.

Assim, o horizonte para este ano
de estabilidade da corrente comer-
cial em cerca de US$ 10 bilhões, na
análise de Roberto Paranhos, pre-
sidente da Câmara de Comércio
Brasil Índia, com as exportações
permanecendo “altamente con-
c e n t r a d a s .” Para tentar dar uma
base mais sólida às vendas brasilei-
ras, há discussões na câmara para
que empresas dos ramos de defesa
nacional e de construção civil, fa-
çam negócios com os indianos.

Assis Moreira
De Genebra

A Índia e o Mercosul preten-
dem ampliar o acordo entre as
duas economias, para conseguir
mais reduções de tarifas e elevar
o comércio, atualmente de US$
15 bilhões, para US$ 25 bilhões
até 2015. A informação foi dada
ontem pelo ministro de Comér-
cio e Indústria da Índia, Anand
Sharma. Segundo ele, é estrate-
gicamente importante tornar
“mais robusto” o comércio com
o bloco do Cone Sul.

O ministro foi, porém, evasivo
quando o Va l o r perguntou se o
objetivo de ampliar o comércio
em 66% , em apenas três anos, pe-

lo Acordo de Tarifas Preferenciais
Fixas (ATP), significava mais tari-
fas preferenciais para as exporta-
ções agrícolas do Brasil, Argenti-
na, Paraguai e Uruguai. “Va m o s
ver ” ’, afirmou.

Em junho, o encontro entre
Brasil, Índia e África do Sul tam-
bém discutirá como expandir o
comércio entre os três parceiros.
Sharma reiterou que Nova Déli
considera também importante
elevar o comércio Brasil-Índia,
que atualmente é de US$ 10 bi-
lhões por ano.

O atual acordo entre Índia e
Mercosul reduz a tarifa de ape-
nas 452 produtos, dos quais
“muito poucos” são agrícolas,
disse um assessor do ministro. A

Índia vê possibilidade de “com -
p l e m e n t a r i e d a d e” em vários se-
tores. Um exemplo dado pelo as-
sessor foi o comércio de combus-
tíveis: a Índia importa petróleo
da Pe t r o b r a s , refina e exporta o
combustível para o Brasil, e “na -
turalmente, ficamos com o valor
agregado nesse caso”.

Para um negociador brasilei-
ro, a Índia vem abrindo unilate-
ralmente seu mercado com re-
dução de tarifas, exceto para
produtos agrícolas. Assim, vai
depender da competitividade
brasileira se beneficiar da ex-
pansão do acordo na área ma-
nufatureira. No entanto, o po-
tencial também no comércio
agrícola é visto como importan-

te, na medida em que a Índia vai
continuar crescendo a taxas ele-
vadas, resgatando milhões de
pessoas da pobreza e necessitan-
do de mais commodities agríco-
las, como é o caso da China.

Alfredo Valladão, professor do
Institut d'Etudes Politiques de
Paris, a famosa “Science Po” , e
presidente do conselho da asso-
ciação UE-Brasil, alerta para a im-
portância de o Brasil tentar im-
pulsionar acordo comercial com
a União Europeia nas áreas que
forem possíveis.

Valladão nota, em estudo, que,
de um lado, vizinhos latino-ame-
ricanos estão fechando, ou con-
cluíram, negociações de troca
preferencial de comércio com Es-

tados Unidos, União Europeia e
alguns parceiros da Ásia.

Segundo o professor, com o
lançamento das discussões de
um acordo de comércio e inves-
timentos entre os Estados Uni-
dos e a União Europeia (TTIP, na
sigla em inglês), o Brasil está
ameaçado de futuras “perdas
enormes de fatias de mercado
em dois de seus mais importan-
tes parceiros comerciais”. Valla-
dão estima que o TTIP certamen-
te tirará exportações agrícolas
do Brasil em favor de produtos
americanos, por exemplo. Mes-
mo na América do Sul, o Brasil
pode perder mercado, com par-
ceiros do Mercosul mostrando-
se mais protecionistas.

Petróleo, açúcar e ferro concentram vendas ao país

Fonte: BNDES (carteira em 07/01/2013) 

Carteira de projetos 
Financiamentos para o setor de energia elétrica - em R$ bilhões

Fonte Projetos Valor do financiamento Investimento total
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Desembolsos realizados em 2012 e previsão para os próximos anos
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Lobão garante que não faltará energia
em nenhum estádio na Copa do Mundo
Rafael Bitencourt
De Brasília

O governo voltou a convocar a
cúpula dos órgãos ligados ao se-
tor elétrico para responder à im-
prensa sobre o risco de desabas-
tecimento no país. Dessa vez, o
propósito era de rebater ao que
foi classificado pelo ministro de
Minas de Energia, Edison Lobão,
de “tom alarmista” com a qual
vem sendo tratado o tema.

Lobão reafirmou que não há
nenhum risco de racionamento
ou falta de energia no país. Tal
avaliação, segundo ele, garante
que o país não enfrentará proble-
mas durante a Copa das Confe-
derações e a Copa do Mundo.
“Não faltará energia sob hipótese
alguma em estádio algum da Co-
p a”, disse. O ministro considera
que nem o atraso na execução de
projetos, demonstrado em rela-
tórios da Agência Nacional de

Infraestrutura Estimativa é desembolsar R$ 17,5 bilhões em 2013, 1,7% acima do total liberado no ano passado

BNDES prevê mais crédito para setor elétrico
Rodrigo Polito
Do Rio

A queda de 26% do volume de
desembolsos e de 81% do total de
aprovações de financiamentos no
primeiro bimestre de 2013, em re-
lação a igual período do ano passa-
do, não mudou a expectativa oti-
mista do Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico e Social
(BNDES) para o setor elétrico este
ano. A previsão do banco é desem-
bolsar R$ 17,5 bilhões em 2013,
montante 1,7% superior ao total li-
berado em 2012. Também estão
previstos R$ 18,5 bilhões para
2014 e R$ 19,9 bilhões para 2015.

“Em relação ao início do ano, o
número caiu, mais isso se deve ao
cronograma das obras. É uma
coisa bem circunstancial. A pre-
visão para o ano é maior do que o
ano passado”, afirmou a chefe do
departamento de energia elétri-
ca do BNDES, Márcia Leal, em en-
trevista ao Va l o r .

Os desembolsos serão puxados
pelos grandes empreendimentos

hidrelétricos, principalmente Belo
Monte, cujo empréstimo de R$
22,5 bilhões — o maior da história
do banco — foi aprovado em no-
vembro. Em número de projetos,
os setores com a maior participa-
ção são o de energia eólica, trans-
missão e distribuição.

Dentro da atual carteira de pro-
jetos financiados pelo banco apa-
recem 13 hidrelétricas, com valor
total de apoio de R$ 49,6 bilhões.
Os parques eólicos participam
com 44 projetos, somando R$ 15
bilhões em financiamentos. O seg-
mento de distribuição totaliza 45
projetos financiados (R$ 15,3 bi-
lhões), e a área de transmissão tem
56 projetos, com R$ 13,8 bilhões.

Segundo Márcia, o processo de
prorrogação das concessões e a fal-
ta de leilões expressivos em ener-
gia em 2012 não afetaram o ritmo
de aprovações e desembolsos do
banco para o setor. “O crescimento
da demanda continua. Pode haver
pequenas ‘barrigas’ entre um ano e
outro, mas é sempre num sentido
ascendente. O país ainda está em

LEO PINHEIRO/VALOR

Márcia Leal, do BNDES: “O país ainda está em crescimento de demanda e de intensidade energética também”

Energia Elétrica (Aneel), coloca-
riam o suprimento de energia
em condição desfavorável.

Embora quisesse transparecer
tranquilidade diante do tema, o
governo deu demonstração de
que está disposto a assumir uma
posição mais conservadora a fim
de evitar problemas até 2014. O
diretor-geral do Operador Na-
cional do Sistema (ONS), Hermes
Chipp, informou que o nível-me-
ta dos reservatórios para novem-
bro é de 47%, para a região Sudes-
te, e 35%, para o Nordeste. Ele dis-
se que essa é a informação princi-
pal para decidir o momento exa-
to em que as usinas termelétricas
serão desligadas . O presidente
da Empresa de Pesquisa Energé-
tica (EPE), Maurício Tolmasquim,
disse que o nível-meta definido é
“extremamente alto”, capaz de
suportar pior cenário de chuvas
dos últimos 80 anos.

Chipp também ressaltou que o

sistema elétrico brasileiro está
preparado para o crescimento de
4,5% da demanda por energia
elétrica em 2013, com cenário de
alta do PIB de 4%. Tolmasquim
disse que o setor tem condições
de suportar com folga para cres-
cimento econômico de 4% a 5%.

Lobão disse que esperava os
assuntos do setor não sofressem
interpretações sob qualquer
“motivação política”. Ao ser per-
guntado se a iniciativa de marcar
a entrevista teria partido do Palá-
cio do Planalto, o ministro ape-
nas disse que “todos os dias” fala
com a presidente Dilma Rousseff.
Mesmo sem querer politizar a
questão, o ministro disse ao fim
da entrevista que, a situação do
setor já foi preocupante, entre
2001 e 2002. Na época, o país vi-
veu um racionamento de energia
pela falta de chuvas, no fim go-
verno do presidente Fernando
Henrique Cardozo.

crescimento de demanda e de in-
tensidade energética também.”,

Com relação à prorrogação das
concessões, Márcia disse que o
processo não interfere nos finan-
ciamentos, porque os projetos que
tiveram as concessões renovadas
estão quase amortizados e os no-
vos projetos não sofreram impac-
tos da Lei 12.783. O que pode ha-
ver, segundo a diretora, é uma mu-
dança de investidores nos futuros
leilões, o que ainda não ocorreu.

Márcia afirmou que, neste ano,
o BNDES vai estimular as empresas
e o mercado de capitais a fecharem
operações na nova modalidade de
debêntures de infraestrutura, com
isenção de recolhimento de Im-
posto de Renda. “Quando estamos
estruturando a operação de finan-
ciamento, já apresentamos essa
possibilidade para a empresa.”

Uma das medidas de estímulo é
o compartilhamento de garantias
entre o BNDES e os compradores
dos títulos. Além disso, a participa-
ção do banco funciona como uma
espécie de “s e l o” de qualidade para
as emissões dessas debêntures.

As debêntures de infraestrutura
poderão cobrir entre 10% e 20% do
valor total do investimento. O ban-
co não vai reduzir sua participação
no financiamento tradicional, ge-
ralmente feito por “project finan-
c e” (modalidade em que o fluxo de
caixa do projeto serve de garantia
para a liberação do crédito), que
responde por 70% a 80% do valor
total do investimento. “Entramos
compartilhando as garantias. E
eventualmente, se for o caso, a
gente entra comprando as debên-
tures, na lógica de mercado de ca-
pitais”, afirmou Márcia.

As primeiras emissões de de-
bêntures de infraestrutura do se-
tor elétrico ocorreram no ano pas-
sado. A operação mais expressiva
aconteceu no início deste ano,
quando a Santo Antônio Energia
emitiu R$ 420 milhões. Uma das
emissões mais esperadas é a das
debêntures de Belo Monte. O con-
sórcio Norte Energia, dono do em-
preendimento, estuda a operação.

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.




