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A agência de classificação de
riscos Moody’s rebaixou a nota
de crédito da Lupatech para
Ca, de Caa2, na escala global.
Segundo a Moody's, o rebaixa-
mento “se segue ao fato de a
Lupatech não ter feito um pa-
gamento de juros de US$ 6,8
milhões relativo a seus bônus
perpétuos no período de carên-
cia, constituindo um default”.
A novo rating reflete também
“a expectativa de perdas signifi-
cativas para os credores, tendo
em vista a capacidade muito
fraca de geração de caixa da
companhia”, disse a Moody’s.

Queixa contra bancos
aumenta 170% em um ano

FENABRAVE
Moody’s rebaixa nota de
crédito da Lupatech

O segmento de seguro de pes-
soas, que inclui apólices de vi-
da, educacional e outros,
encerrou o primeiro
trimestre com cres-
cimento de 17% em
um ano, totalizan-
do R$ 6,2 bilhões
em prêmios arreca-
dados, conforme
dados da Federação
Nacional de Previdên-
cia Privada e Vida (Fena-
Previ). Foram pagos no perío-
do R$ 1,4 bilhão em indeniza-
ções. O destaque do período
foi o seguro viagem.

O pedido da Monsanto de am-
pliar a vigência da patente da

soja transgênica Roundup
Ready (RR1) foi indefe-

rido ontem pela Ter-
ceira Turma do Su-
perior Tribunal de
Justiça (STJ). Por
unanimidade, os

quatro ministros
referendaram a deci-

são inicial do ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva,

que reconheceu o vencimento
da patente, após 20 anos, regis-
trada em 1990. A Monsanto vai
recorrer da decisão.

Stefânia Akel

A agência de classificação de ris-
co Fitch Ratings rebaixou on-
tem o rating da OGX, petroleira
do empresário Eike Batista, e in-
dicou haver risco de nova revi-
são negativa no curto prazo. Se-
gundo a Fitch, o rebaixamento
de B para B- reflete a preocupa-
ção com a liquidez da OGX devi-
do à aquisição de 13 blocos ex-
ploratórios no último leilão da
Agência Nacional de Petróleo
(ANP) justamente no momen-
to em que a companhia imple-
menta um “agressivo programa
de investimento”.

A petroleira adquiriu direitos
de concessão sobre sete blocos
exploratórios em águas profun-

das, dois blocos em águas rasas
na Margem Equatorial, e mais
quatro blocos terrestres na Ba-
cia do Parnaíba na rodada de lici-
tação realizada na última terça-
feira, após cinco anos sem a rea-
lização de leilões. “A aquisição
dos blocos exploratórios tem
valor aproximado de US$ 190
milhões e tem de ser paga nos
próximos meses. Os investi-
mentos mínimos para esses blo-
cos chegam a US$ 350 milhões
no período exploratório de cin-
co anos, o que vai pressionar ain-
da mais as necessidades finan-
ceiras da OGX”, diz a Fitch.

A recente decisão da compa-
nhia de vender 40% do Campo

de Tubarão Martelo para a Pe-
tronas é considerada positi-
va pela Fitch, mas não gran-
de o suficiente para cobrir as
necessidades de financia-
mento da OGX.

Desafios. A agência desta-
cou ainda que a petroleira
continua enfrentando desa-
fios operacionais, como pro-
blemas técnicos nos poços
do Campo de Tubarão Azul.
Após os recentes aconteci-
mentos, a Fitch ajustou a pro-
dução de óleo e gás natural
da OGX considerada em seu
cenário base para cerca de 10
mil barris de óleo equivalen-
te por dia (boepd) em 2013,
46 mil boepd no ano que vem
e 94 mil boepd em 2015.

A agência também reduziu
sua previsão de Ebitda (lucro
antes dos juros, impostos, de-
preciação e amortização) da
OGX para aproximadamen-
te US$ 1,5 bilhão até 2015, de
US$ 2 bilhões previstos ante-
riormente.

Além disso, a Fitch projeta
fluxo de caixa negativo para a
empresa nos próximos três
anos, destacando o alto risco
à liquidez da OGX. No pri-
meiro trimestre de 2013, a
OGX registrou prejuízo de
R$ 804 milhões. / COM DOW

JONES

Tommaso Ebhardt
Mark Clothier
BLOOMBERG

A Fiat está estudando a mu-
dança de sua sede para os Es-
tados Unidos, mercado que vi-
ve uma retomada da indús-
tria automobilística, após
uma planejada fusão com a
Chrysler. Essa medida revigo-
raria ainda mais Detroit, cida-
de berço da indústria de auto-
móveis.

O diretor-presidente Sergio
Marchionne está avaliando
uma mudança de Turim, na Itá-
lia, onde a empresa foi fundada
em 1899, para os Estados Uni-
dos, segundo três executivos a
par do assunto. As principais
fontes de receita e lucro da
maior montadora da Itália es-
tão se deslocando para a Améri-
ca do Norte, sendo que 75% do
lucro operacional da empresa

veio dessa região em 2012.
Foi L. Brooks Patterson, prin-

cipal executivo do Condado de
Oakland, onde fica a sede da
Chrysler, que lançou a ideia pa-
ra Marchionne, durante um jan-
tar em Turim no ano passado.
“Se ela se materializar, e espero
que isso aconteça, será muito
bom”, disse Patterson numa en-
trevista. “Acredito que vai me-
lhorar toda a imagem de ‘Motor
City’ (Detroit). Para nós seria
uma grande jogada.”

Ainda não foi tomada uma de-
cisão final na sede da Fiat e ou-
tras opções estariam sendo exa-
minadas, segundo as mesmas
fontes. Marchionne disse, no
mês passado, que preferia uma
listagem na Bolsa de Nova York
para a companhia.

Desde uma memorável cam-
panha publicitária apresentada
pela primeira vez no Super Bowl
de 2011 com o slogan Importado
de Detroit, a Chrysler associou
seu renascimento ao da própria
Detroit. No ano passado, a
Chrysler moveu cerca de 70 em-
pregados para o antigo Dime
Building no centro de Detroit
apósalugar osdois andaressupe-
riores do prédio de 23 andares e
rebatizá-lo de Chrysler House.

Tanto a Chrysler como a Ge-
neral Motors, baseada em De-
troit, tornaram-se lucrativas
desde as concordatas respaldas
pelo governo em 2009. Essas

empresas e a Ford, baseada em
Dearborn, Michigan, aumenta-
ram sua participação no merca-
do americano no primeiro tri-
mestre, pela primeira vez em 20
anos, com sua melhor linha de
veículos em uma geração. A
Chrysler tornou-se a geradora
de lucro do grupo Fiat-Chrysler
já que a Fiat se debate para aca-
bar com seus prejuízos na Euro-
pa que totalizaram mais de US$
900 milhões no ano passado.

A mudança da sede da Fiat em
Turim na emblemática Lingot-

to, uma antiga planta automoti-
va com uma pista oval no seu
telhado, poderia criar um retro-
cesso político numa endividada
Itália, onde o setor industrial es-
tá em declínio. A taxa de desem-
prego se aproxima do ponto
mais alto em 20 anos, pois as
empresas se abstêm de contra-
tar em meio à mais longa reces-
são do país em duas décadas.

“É a solução lógica já que o
centro de gravidade do grupo se
deslocou para os EUA e por sua
ambição de se tornar um player

global”, disse Giuliano Noci, rei-
tor da escola de administração
da Politécnica de Milão.

Repercussão. A Fiat, maior
empregadora do setor privado
da Itália, é parte fundamental
do tecido comercial do país.
Seu nome começou como uma
sigla para Fabbrica Italiana Auto-
mobili Torino, ou fábrica italia-
na de automóveis de Turim. A
empresa, conduzida pela famí-
lia industrial Agnelli, teve papel
chave no surgimento da Itália
como potência industrial após
a 2ª Guerra. O modelo “500” é
um símbolo nacional do boom
econômico pós-guerra.

“Uma eventual mudança da
sede é uma consequência da es-
tratégia de Marchionne desde a
aquisição da Chrysler”, disse Fe-
derico Bellono, diretor da Fede-
ração dos Operários Metalúrgi-
cos, FIOM, em Turim. “O pro-
blema real para nós é que isso
pode implicar uma menor pre-
sença industrial estratégica do
grupo no país, enquanto ainda
temos milhares de trabalhado-
res em dispensa temporária”.
/TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

As vendas de autos e comer-
ciais leves somaram 155.653
unidades na primeira quinzena
de maio. O total representa
uma queda de 3,05% ante os
160.556 veículos de igual perío-
do de abril e um avanço de
5,68% ante o total de 147.288
unidades da primeira metade
de maio de 2012, segundo da-
dos da Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Auto-
motores (Fenabrave).

No acumulado de 2013, fo-
ram comercializadas 1,26 mi-
lhão de unidades de autos e

comerciais leves, o que indica
alta de 8,19% em relação ao acu-
mulado de janeiro até a primei-
ra metade de maio de 2012,
quando haviam sido emplaca-
dos 1,165 milhão de veículos
destas categorias.

SEGUROS

Participação da Europa na
receita da Fiat é de 24%

Seguro de pessoas
cresce 17% no 1º tri

Empresas vão à Justiça
para não abrir dados

Fitch rebaixa
classificação da
petroleira OGX

RATING SOJA TRANSGÊNICA NOVA REGRA FISCAL

Marcelle Gutierrez

Em um ano, as reclamações con-
sideradas procedentes contra
bancos cresceram 170%, de
1.054, em abril de 2012, para
2.843 em abril de 2013. Na com-
paração contra o mês anterior,
março de 2013, o avanço chegou
a 20,67%. Os dados são divulga-
dos pelo Banco Central e consi-
deram o descumprimento de
normativos do Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) ou do BC.

O maior volume de reclama-
ções foi em débito não autoriza-
do em conta, com 498 queixas –
aumento de 183% contra abril do
ano passado, quando foram re-
gistradas176queixas.Nasequên-
cia aparece prestação de serviço
deformairregular emcontasalá-
rio, com 360, alta de 200%, e co-
brança irregular de tarifas, com
328, crescimento de 97,5% con-
tra igual período de 2012.

O Santander lidera entre as
instituições financeiras com

mais de 1 milhão de clientes. O
número de queixas passou de
100 em abril de 2012 para 758
reclamações em 2013. Segundo
o detalhamento do BC, o maior
volume veio de prestação de ser-
viço de forma irregular em con-
ta salário, com 178 reclama-
ções, e débitos não autorizados
em conta, com 173. O Santander
possui 23,096 milhões de clien-
tes, o que acarretou um índice
de reclamações de 3,28%. Em
2012, o índice foi de 0,43%.

O conglomerado Banco do
Brasil, que inclui também o ban-
co de investimento, registrou
562 queixas em abril de 2013,
acréscimo de 157,8% contra o
mesmo período de 2012, quan-
do foram totalizadas 218 recla-
mações. A cobrança irregular
de tarifas, com 105 queixas, é o
principal motivo de reclama-
ção por parte dos clientes do
BB. A instituição pública possui
34,652 milhões de clientes. Des-
sa forma, o índice de reclama-
ções ficou em 1,62%, sendo que
em 2012 foi de 0,66%.

O índice é calculado pelo nú-
merodereclamaçõesdivididope-
lo número de clientes e multipli-
cado por 100. Entre as institui-
ções com menos de 1 milhão de
clientes, o maior volume de quei-
xasfoiregistradonosbancosBon-
sucesso, BMG (Cifra e BMG) e
J.Malucelli (Paraná Banco).

WERTHER SANTANA/ESTADÃO-3/4/2013

Venda de veículos cai no início de maio
em relação à primeira quinzena de abril

Fiat estuda
transferir sede da
Itália para os EUA
Segundo fontes, montadora estaria avaliando a mudança da
matriz de Turim para Detroit; a Fiat não comenta a informação

NELSON CHING/BLOOMBERG

STJ decide pelo fim da
patente da Monsanto

Empresas estão conseguindo
na Justiça liminares para não
ter de cumprir uma obrigação
de discriminar na nota fiscal o
valor da importação do bem.

A determinação, que come-
çou a valer a partir de 1º de
maio, está prevista pelo Ajuste
Sinief 19 do Conselho de Políti-
ca Fazendária (Confaz), que
regulamentou a Resolução
13/12, do Senado Federal. Essa
resolução acabou com a chama-
da guerra dos portos e unificou
a alíquota interestadual do
ICMS em 4% para produtos
importados.

Agência demonstrou
preocupação com
liquidez da companhia
após aquisição de novos
blocos no leilão da ANP

Topo. Santander está entre os bancos com mais reclamações

R$ 1,4 BI
FOI PAGO EM

INDENIZAÇÕES
PELOS SEGUROS

DE PESSOAS

A dependência da Fiat da Euro-
pa se reduziu drasticamente
desde que ela assumiu o contro-
le da Chrysler em 2009. Em
2012, a região representou 24%
dos € 84 bilhões de receita do
grupo. Quando Sergio Mar-
chionne foi nomeado presiden-
te da companhia em 2004, a

Fiat dependia muito mais da Eu-
ropa: o continente respondia
por 90% da receita de € 27 bi-
lhões.

“A Europa está se tornando
um fato cada vez menos relevan-
te no esquema de coisas”, disse
Marchionne a analistas no mês
passado. “Isso é um reflexo da

capacidade desta casa de mu-
dar seus interesses e mudar
seus recursos para mercados
que sejam muito mais compen-
sadores em termos de investi-
mento e retorno.” Marchionne
disse também que a decisão so-
bre a localização da sede depen-
derá do acesso a mercados de
capitais e a capacidade da com-
panhia de obter financiamento
a “taxas razoáveis”.

A fabricante está aumentan-
do a produção de seu modelos
de luxo na Itália, entre eles o Ma-

serati Qattroporte de US$ 130
mil, no esforço para acabar com
os prejuízos na região até 2016.
O plano da Fiat inclui 16 mode-

los novos que ajudarão a preen-
cher a capacidade de linhas de
montagem subutilizadas da em-
presa.

A Fiat, que tem cerca de 29%
de seus 215 mil empregados na
Itália, não pretende reduzir sua
força de trabalho no país. “Em-
bora a medida possa ter conse-
quências políticas muito con-
troversas na Itália, teria um im-
pacto positivo nos custos finan-
ceiros da Fiat”, disse Emanuelle
Vizzini, diretor de investimen-
to da Investitori Sgr em Milão.

Negativo. No ano passado, o grupo Fiat-Chrysler teve prejuízo de € 900 milhões na Europa

● Dificuldade
No primeiro trimestre deste ano,
a OGX registrou um prejuízo de
R$ 804 milhões. No ano, a petro-
leira já perdeu 59,6% de seu va-
lor de mercado. Ontem, as ações
da empresa valiam R$ 1,77

● Explicação

● Irrelevante

75%
do lucro operacional da Fiat em
2012 veio da América do Norte

€900 milhões
foi o prejuízo na Europa em 2012

“A Europa está
se tornando um fato
cada vez menos
relevante no esquema
de coisas”
Sergio Marchionne
PRESIDENTE DA FIAT
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 maio 2013, Economia & Negócios, p. B20.




