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2. O Edital está disponível a partir desta data, no site de FURNAS (www.furnas.com.br 
- opção “Editais”), gratuitamente, ou na Divisão de Compras Especiais - DCME.A na 
rua Real Grandeza, 219 bloco “C” sala 705 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, das 9 
horas às 11h30min e das 13h30min às 16 horas.   
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CNPJ nº 07.358.761/0001-69 - NIRE nº 33300275819

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO REALIZADA NA SEDE 
SOCIAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NA AV. JOÃO XXIII, 6.777, PARTE, 

SANTA CRUZ, ÀS 11H00MIN DO DIA 10 DE MAIO DE 2013
1. A reunião contou com a presença da maioria dos Membros do Comitê 
Executivo, tendo sido presidida por André Bier Gerdau Johannpeter, e, por 
mim, Expedito Luz, Secretariada. 2. O Comitê Executivo, na forma do Art. 
16, alínea “m” do Estatuto Social, deliberou, por unanimidade, autorizar a 
extinção da fi lial da Sociedade localizada na Av.das Amoreiras, nº 4.401, 
Chácaras Campos Elíseos, Campinas, SP, inscrita na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob o NIRE 35.9.0448385-1 em 05/12/2012, e no 
CNPJ nº 07.358.761/0208-60. 3. Nada mais foi tratado. Rio de Janeiro, 10 
de maio de 2013. Ass.: André Bier Gerdau Johannpeter - Diretor Presidente. 
André Pires de Oliveira Dias; Expedito Luz; Francisco Deppermann Fortes - 
Diretores Vice-Presidentes. Declaração: Declaro que a presente é cópia fi el 
da Ata transcrita no livro próprio, e que as assinaturas supramencionadas 
são autênticas. Expedito Luz. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO. Certifi co o deferimento em 04/06/2013, e o registro sob o nº 
00002478596-04/06/2013. Protocolo 0020131693441-03/06/2013. Valéria 
G. M. Serra. Secretária Geral.

GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
CNPJ nº 07.358.761/0001-69 - NIRE nº 33300275819

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO REALIZADA NA SEDE 
SOCIAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NA AV. JOÃO XXIII, 6.777, PARTE, 
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1. A reunião contou com a presença da maioria dos Membros do Comitê 
Executivo, tendo sido presidida por André Bier Gerdau Johannpeter, e, por 
mim, Expedito Luz, Secretariada. 2. O Comitê Executivo, na forma do Art. 
16, alínea “m” do Estatuto Social, deliberou, por unanimidade, autorizar 
a abertura e instalação de fi lial da Sociedade, a localizar-se na Rodovia 
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indústria e o comércio de produtos de aço. Será atribuído à fi lial ora criada 
o capital social de R$ 100,00. 3. Nada mais foi tratado. Rio de Janeiro, 16 de 
maio de 2013. (Ass.:) André Bier Gerdau Johannpeter - Diretor Presidente. 
André Pires de Oliveira Dias; Expedito Luz; Francisco Deppermann Fortes - 
Diretores Vice-Presidentes. Declaração: Declaro que a presente é cópia fi el 
da Ata transcrita no livro próprio, e que as assinaturas supramencionadas 
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DE JANEIRO. Certifi co o deferimento em 04/06/2013, e o registro sob o nº 
00002478550-04/06/2013. Protocolo 0020131695010-03/06/2013. Valéria 
G. M. Serra. Secretária Geral.

» OSNI ALVES

O empresário brasileiro
está menos propenso
a investir, por conta
do cenário econômico

atual. Esta é a análise que po-
de ser extraída do Índice de
Confiança do Empresário In-
dustrial (Icei), que recuou em
junho para 54,8 pontos, queda
de 0,7 ponto percentual ante
maio. O resultado é o pior des-
de agosto de 2012. Na compa-
ração com junho do ano pas-
sado, a queda do índice foi
ainda maior, de 1,3 ponto. Es-
se movimento, segundo a Con-
federação Nacional da Indús-
tria (CNI), responsável pela
pesquisa, aponta a tendência
de "queda moderada" que co-
meçou em março deste ano.

“A retração mostra a tendên-

cia de redução do otimismo dos
industriais”, diz a CNI. O índice,
que aponta a percepção dos in-
dustriais sobre as condições at-
uais e para os próximos seis
meses, varia de zero a 100. Os
valores acima de 50 pontos in-
dicam empresários confiantes.

O levantamento aponta que
no setor da construção, o índi-
ce recuou de 55,4 em maio para
55,2 pontos em junho. Na in-
dústria de transformação, a
queda foi em 19 dos 28 setores
pesquisados e o indicador fi-
cou em 54,1 pontos, contra 54,9
em maio. A confiança só me-
lhorou entre os empresários do
setor extrativo, no qual o índice
subiu para 57,5 pontos, ante
56,4 pontos em maio.

A avaliação dos industriais
sobre as condições atuais dimi-
nuiu de 47,5 pontos em maio

para 46,8 pontos em junho. Em
relação às expectativas dos em-
presários para os próximos seis
meses, o indicador também
caiu, de 59,6 para 58,9 pontos.
Entre as regiões, a Norte foi a
única onde o índice cresceu, de
55,1 para 57,2 pontos. 

Ambiente desfavorável

Embora os valores registra-
dos em junho sejam superiores
a 50 pontos, a pesquisa conclui
que a queda na confiança é re-
sultado da falta de um ambien-
te favorável à expansão da in-
dústria e ao crescimento da
economia. "A tendência de que-
da da confiança do empresário
industrial deixa claro as dificul-
dades de competitividade que a
indústria enfrenta. E põe em
dúvida uma recuperação mais

consistente da atividade indus-
trial", afirma o estudo.

O economista da CNI Mar-
celo de Ávila disse não acredi-
tar que o índice continue cain-
do, embora o indicador tenha
recuado nos últimos quatro
meses. Para ele, o Icei perma-
necerá flutuando na casa dos
50 pontos. Ao Jornal do Com-
mercio, ele ressaltou que o
empresariado está temeroso
por conta da ausência de me-
lhora do cenário macroeconô-
mico, da inflação, que já está
acima de 6%, e do poder de
compra dos trabalhadores,
que está diminuindo. 

A pesquisa da CNI foi feita
entre os dias 3 e 14 de junho
com 2.396 mil empresas no
País, das quais 848 são peque-
nas, 941, médias e 607, de
grande porte. (Com agências)

Otimismo do empresário 
cai em junho, aponta CNI
Índice que revela a percepção sobre as condições atuais e para os próximos 6 meses recua 0,7
ponto percentual em junho ante maio, para 54,8 pontos, o pior resultado desde agosto de 2012

INDÚSTRIA

A queda da avaliação do governo, segundo a pesquisa re-
corrente do Ibope feita por encomenda da Confederação
Nacional da Indústria, a CNI, ratifica o que o Datafolha indi-
cara pouco mais de uma semana atrás: sinais de insatisfação
com os resultados da presidente Dilma Rousseff permeando
todas as regiões e níveis etários e de renda. O dado de con-
senso é o desapontamento com a trajetória da inflação.

O desempenho positivo do governo, expresso pelas no-
tas de ótimo e bom, recuou oito pontos, tanto quanto na
pesquisa Datafolha de 8 de junho, vindo de 63%, no mapa
CNI/Ibope de março, para 55%, agora. O percentual de
pessoas que consideram o governo regular subiu de 29%
para 32%. E, ruim ou péssimo, de 7% para 13%. Anote-se
que o Ibope foi a campo entre os dias 8 e 11, antes que a
onda de protestos nas ruas tomasse força a partir de São
Paulo, na última quinta-feira.

Configura-se um viés decrescente da nota positiva do
governo, além da aprovação pessoal da presidente, que
deslizou de 79%, em março, para 71% — e de 75% para
67% o nível de confiança em suas ações. Ao todo, seis
entre nove áreas de atuação pública foram desaprova-
das: pela ordem, segurança pública (67%), saúde (66%),
impostos (64%), combate à inflação (57%), taxa de juros
(54%) e educação (51%).

A desaprovação do desempenho do governo nas áreas
sociais não tem nada diferente do que sempre foi, sem
chegar a abalar o conceito do então presidente Lula, as-
sim como o de Dilma. O mais provável é que fossem apro-
vados pelo conjunto da obra, com destaque para educa-
ção — e a segurança e a saúde com notas sofríveis.

O que teria mudado a percepção dos brasileiros, se tu-
do o mais que afeta o bem-estar continua, em princípio,
na mesma? A inflação é o que fez a avaliação de Dilma tro-
peçar, interpreta o Ibope. É a área com "maior deteriora-
ção" na opinião da sociedade, diz o relatório.

A taxa de desaprovação do desempenho do governo
frente à inflação aumentou 10 pontos percentuais, pas-
sando de 47% em março para 57%. O saldo entre os que
aprovam e os que desaprovam, em consequência, caiu de
1 ponto percentual positivo para 19 p/p negativos. A nota
de desaprovação foi maior no Sudeste (61% dos ouvidos,
versus 51% no Nordeste), entre os com maior nível de
renda (66%) e na faixa etária de 30 a 39 anos (62%). O go-
verno escorregou no tomate.

Febre não é a doença
"A economia estava ruim, mas o que afeta a população

é a inflação, e as pessoas começaram a senti-la", reflete o
gerente de pesquisas da CNI, Renato da Fonseca. "A cor-
relação entre a popularidade de um presidente e a ques-
tão econômica é muito alta", acrescentou.

Já perdi a conta das vezes em que apontei o mal-estar
da inflação, e não só pelo que representa de perda sobre o
poder de compra dos salários. A inflação, os juros e a taxa
de troca entre o real e o dólar são indicadores que consoli-
dam a situação geral da economia (e não só o que expres-
sam) e influenciam o sentimento da sociedade.

Se um desses preços gerais está em desacordo com a
expectativa de normalidade, o que há a pesquisar e tratar
são as causas que levam a tal comportamento, e não os
motivos epidérmicos, sob pena de se achar que febre é
doença, não sintoma de disfunção do organismo.

Inflação subestimada
Em qualquer nível na escala de valores, a inflação nun-

ca provocou arrepios no governo, tratada como coisa de
rentistas, preocupados apenas com o retorno financeiro
de seus dinheiros. É isso, também, mas não é só, como se
constata pelas conexões entre o desarranjo empresarial e
a queda dos investimentos, entre a má avaliação dos capi-
tais externos e a redução do fluxo de ingressos etc.

Tomou-se a relativa calma do grande empresariado co-
mo aprovação à política econômica, subestimando-se o
efeito dos juros subsidiados — privilégio não estendido
ao grosso das empresas nacionais — e das desonerações
seletivas de impostos. No fim, até a nata do capital, por
ser racional, se pôs em modo stand-by, surpreendendo o
governo. Ficou na torcida da queda da inflação (que
amaina em base mensal e tende a voltar a subir na virada
do semestre devido ao que a tirou do eixo — os alimen-
tos), da ativação do investimento, e que tais.

A ajuda veio de fora
Parte do descontentamento dos jovens, vocalizada pe-

las tarifas dos ônibus e antecipada pelos mapas de opi-
nião, reflete desandanças da economia, com causas mais
locais, embora a crise global não seja um dado de some-
nos. Veja-se o pancadão do dólar no real, cujo valor já foi
reduzido a R$ 2,20. O Federal Reserve deu um alívio, ao
decidir manter o laxismo, e não subir os juros, ao menos
até o fim do ano.

O real pode deixar de fluir para o ralo. Se a geração Fa-
cebook, os Ibopes e o susto cambial servem para algo, Dil-
ma pode aprumar-se. A questão é se terá sucesso sem oxi-
genar a equipe e ampliar a visão.

Todos ganharam tempo
É preciso cautela ao se avaliar as sequelas de não ter sido

desta vez que o Federal Reserve passará o rodo sobre a li-
quidez que criou e que alarga ao ritmo de US$ 85 bilhões ao
mês até a taxa de desemprego cair a 6,5% (7,6% em maio)
e/ou a inflação prevista para um a dois anos à frente não
passe de 2,5% (com meta anual de 2%). Segundo o presi-
dente do Fed, Ben Bernanke, o viés é favorável aos EUA, o
que sinaliza o fim dos estímulos. A questão é quando.

As emissões devem ser reduzidas aos poucos ao longo
de 2014 até um ponto em que a liquidez frouxa voltará a
ser apertada. O aumento de juros viria em 2015, horizonte
considerado apropriado por 14 dos 19 membros do comi-
tê monetário do Fed, como se divulgou. Dá tempo para
ajustes que aliviem a perda do real. É o possível: ganhar
tempo. Os governadores e prefeitos de São Paulo e do Rio
fizeram o mesmo, ao zerar o aumento dos transportes.
Eles talvez relaxem. A conta virá depois, ou com aumento
de imposto ou piora dos serviços.

Sempre a malvada

Brasil S/A
por Antônio Machado
machado@cidadebiz.com.br

RANKING

» ANDRÉ MAGNABOSCO
DA AGÊNCIA ESTADO

A mineradora Vale tem,
mês a mês, consolidado a po-
sição de maior exportadora
do Brasil. Em maio, a compa-
nhia alcançou a marca de US$
10 bilhões (preço FOB) ex-
portados no acumulado do
ano. No mesmo período, as
vendas externas da vice-líder
Petrobras totalizaram US$
4,943 bilhões, uma diferença
de mais de 100%. Os dados
constam em levantamento
mensal divulgado ontem pe-
lo Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC).

No ano passado, as ven-
das externas da Vale soma-
ram US$ 25,570 bilhões. A
Petrobras, por sua vez, ex-
portou US$ 22,109 bilhões,
uma diferença de 15,6% en-
tre elas. Essa distância cres-
ceu neste ano graças, prin-
cipalmente,  à queda de
51,15% nas exportações da
Petrobras no acumulado de
janeiro a maio. A Vale, por
outro lado, registrou alta de
5,33% na receita com expor-
tações no mesmo período.

Se por um lado a Vale tem
se beneficiado com a alta dos
preços do minério, por outro
a Petrobras continua a sofrer
com a trajetória de queda do
volume de óleo produzido
em território nacional.

Em maio, as exportações
da Vale somaram US$ 2,382
bilhões, alta de 9,20% em re-
lação ao mesmo período do

ano passado. Já a Petrobras
amargou uma queda de
33,80% em igual período, pa-
ra um total de US$ 1,276 bi-
lhão. Esses números conside-
ram apenas as operações rea-
lizadas pelas próprias com-
panhias e não por controla-
das que possuam outro CN-
PJ, caso da BR Distribuidora.

Déficit

Além de ver a concorrente
Vale cada vez mais distante
na liderança do ranking dos
exportadores, a Petrobras
também tem sofrido com o
crescente déficit comercial,
conforme sinaliza o levanta-
mento do Mdic. As importa-
ções da petrolífera somaram
US$ 18,246 bilhões entre ja-
neiro e maio, resultando em
um déficit de US$ 13,3 bi-
lhões no acumulado dos cin-
co primeiros meses do ano.

No mesmo período do
ano passado, o déficit soma-
va US$ 4,144 bilhões, fruto
de US$ 14,262 bilhões em
importação e US$ 10,118 bi-
lhões exportados. A forte al-
ta reflete o aumento das im-
portações de combustíveis
por parte da Petrobras para
atender a demanda domés-
tica por gasolina e diesel,
por exemplo. A estatal tam-
bém ampliou neste ano a
compra externa de gás na-
tural, de modo a atender à
demanda gerada pelas ope-
rações de térmicas a gás
acionadas para garantir a
oferta de energia no País.

Vale lidera exportações 
em 2013, com US$ 10 bi

Reação mais lenta em uma década
» WELLINGTON BAHNEMANN
DA AGÊNCIA ESTADO

Em meio a um cenário de ins-
tabilidade das condições ma-
croeconômicas, a indústria bra-
sileira patina sem dar sinais de
aceleração no ritmo da atividade
econômica. "É a recuperação
mais lenta em uma década. A in-
dústria desacelerou em 2011 e
começou a se recuperar no se-
gundo trimestre do ano passado.
Essa recuperação, contudo, tem
sido lenta", afirmou o superin-
tendente adjunto de Ciclos Eco-
nômicos da Fundação Getulio
Vargas (FGV), Aloisio Campelo. 

A prévia do Índice de Con-
fiança da Indústria (ICI) divulga-
da ontem pela FGV apontou que-
da de 1,2% em junho em relação
ao mês passado. Analisando da-
dos quantitativos e qualitativos,
Campelo disse que há um avan-
ço na atividade industrial, o que
pode ser comprovado pelo Nível

de Utilização da Capacidade Ins-
talada (Nuci) no segundo tri-
mestre ter ficado 0,3 ponto per-
centual acima do primeiro tri-
mestre do ano, em 84,5%. 

"A indústria está crescendo, o
que é uma notícia favorável. Po-
rém, há uma dúvida em relação
ao ritmo de crescimento da in-
dústria para este ano", declarou.
Campelo avalia que, no mo-
mento e para os próximos me-
ses, os indicadores de confiança
mostram crescimento modera-
do da atividade industrial.

Segundo o economista, os ín-
dices de confiança da indústria
mostram perda de vigor desde
fevereiro deste ano, indicando
queda do ritmo industrial para o
segundo semestre. "O que difi-
culta o crescimento da indústria
é o consumo das famílias, que
desacelerou muito, e também a
economia internacional. A in-
dústria local desenvolveu um re-
lacionamento muito forte com a

China e com a América Latina, e
não há nenhum país com rela-
ção comercial com Brasil que
esteja registrando uma melho-
rada", afirmou Campelo, lem-
brando que a situação dificulta a
vida dos exportadores e dos que
disputam com os importados. 

Na semana passada, o go-
verno federal lançou o progra-
ma Minha Casa Melhor, que
concede crédito barato aos be-
neficiários do programa Minha
Casa Minha Vida para a aquisi-
ção de eletrodomésticos e mó-
veis. Apesar de considerar que a
iniciativa deve ter um impacto
positivo para fabricantes desses
bens duráveis, Campelo pon-
derou que por si só será insufi-
ciente para mudar o ritmo de
expansão da indústria brasilei-
ra em 2013. "Tem impacto nes-
ses setores. Do ponto de vista
indústria como um todo, con-
tudo, não é tão relevante."

Como exemplo, o economis-

ta mencionou que a indústria
automobilística, beneficiada pe-
lo governo federal com incenti-
vos fiscais, tem sido incapaz de
alavancar o crescimento indus-
trial no ano, mesmo sendo um
setor que tem efeito multiplica-
dor em diversas cadeias produ-
tivas. "O programa do governo
federal colabora para o cresci-
mento da indústria no ano, mas
não a uma taxa expressiva. Há li-
mitações para isso."

O que pode contribuir para
uma melhora da atividade in-
dustrial é a recente desvalori-
zação do real, que beneficia as
indústrias exportadoras. "Um
dólar entre R$ 2,15 e R$ 2,20 dá
impulso e faz diferença em re-
lação ao patamar de R$ 2", afir-
mou. Campelo ponderou, to-
davia, que a própria indústria
não mostra otimismo com o
curto prazo – o índice de ex-
pectativa industrial caiu 1,3%
em junho ante maio. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A3. 




