
EPE habilita 377 parques para leilão
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) habilitou 377

empreendimentos de parques eólicos para o próximo leilão de

energia de reserva, marcado para 23 de agosto. O total ofertado é de

8.999 megawatts (MW), equivalente a duas vezes a média de

produção da futura Usina de Belo Monte, sendo construída no Rio

Xingu (PA) e que deverá produzir 4.500 MW médios por ano. ABr

Divulgação

O Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES) registrou lucro líquido de R$
3,261 bilhões entre janeiro e junho
de 2013, 20,4% superior ao do
mesmo período do ano passado
(R$ 2,709 bilhões). Ao divulgar on-
tem os resultados de desempenho
do banco, o presidente Luciano
Coutinho, disse que a maior con-
tribuição para o crescimento veio
dos financiamentos a projetos de
investimentos. “Mesmo com ta-
xas e spreads mais baixos, tive-
mos um bom resultado”, disse
Coutinho, ao citar três fatores que
contribuíram para o bom resulta-
do: o aumento das operações de
crédito, a melhoria do resultado
da BNDESPar e o bom resultado
da gestão financeira.

O lucro líquido é calculado
com a soma dos resultados de
renda fixa, renda variável e te-
souraria, subtraído das despesas
operacionais, que totalizaram
R$ 3,959 bilhões no semestre.
Os ativos totais do banco soma-
ram R$ 729 bilhões.

O patrimônio líquido de refe-
rência ficou em R$ 96,021 bilhões,
acima, portanto, dos R$ 89,598 bi-
lhões de 31 de dezembro de 2012.
Outro fator positivo para o banco
foi a queda da inadimplência para
0,02% no semestre, a taxa mais
baixa em cinco anos.

Coutinho também fez um pano-
rama da economia mundial no pe-

ríodo e ressaltou sinais de melho-
ra nos países desenvolvidos. “A re-
cuperação da economia norte-
americana é uma boa notícia. É
um fato positivo para a economia
mundial e para o Brasil”, disse.

Sobre macroeconomia , Couti-
nho disse que o BNDES trabalha
com cenário de inflação em traje-
tória de acomodação, continuida-
de do crescimento de investimen-
tos e taxa de câmbio que incentive
exportações e a competitividade.

Coutinho destacou que a cartei-
ra dos bancos públicos (50,3%) su-
perou a dos bancos privados

(49,7%), o que não ocorria desde
agosto de 2000. O aumento da
inadimplência, que ficou em
7,3% em maio de 2013, teria sido
um fator importante para esse pa-
norama. Ele acredita, contudo,
que os bancos privados estão ob-
servando a queda gradual do nú-
mero de inadimplentes e vão vol-
tar a oferecer créditos ao longo do
segundo semestre.

Os recursos desembolsados so-
maram R$ 88,3 bilhões no primei-
ro semestre, um aumento de 65%
na comparação com mesmo perío-
do do ano passado. Este foi o me-
lhor desempenho já obtido pelo
banco em um primeiro semestre.
“Pela nossa percepção, o primeiro
semestre revela a continuidade do
investimento, o que contrasta um
pouco com as expectativas do se-
tor privado”, disse ele.

Na distribuição setorial, a in-
dústria teve R$ 29,5 bilhões de-
sembolsados (33% do total), um
crescimento de 93%, com desta-
que para química e petroquímica,
mecânica e material de transpor-
te. A infraestrutura contou com
31% do total, R$ 27,3 bilhões, cres-
cimento de 36%. Já o setor de co-
mércio/serviços teve desembol-
sos de R$ 22,2 bilhões, com partici-
pação de 25% sobre o total libera-
do pelo banco, um aumento de
62%. O setor de agropecuária re-
cebeu R$ 9,34 bilhões, 111% de
crescimento na participação. ABr

O governo brasileiro não está satis-
feito com os esclarecimentos pres-
tados em relação às denúncias de
espionagem pelo governo dos Es-
tados Unidos e pode levar o caso à
Organização das Nações Unidas
(ONU), disse nesta quarta-feira o

ministro das Comunicações, Pau-
lo Bernardo, em audiência públi-
ca na Câmara dos Deputados.

“Não estamos satisfeitos, até o
momento, com as informações e
esclarecimentos prestados. Nós le-
varemos para algum fórum inter-
nacional, provavelmente alguma
instância da ONU. Porque, sobre-
tudo, achamos que é um proble-
ma mundial”, afirmou.

“Minha previsão é de que a pre-
sidenta Dilma (Rousseff) deve le-

var o assunto à ONU”, disse o mi-
nistro, acrescentando que as con-
versas sobre o assunto devem “ex-
trapolar a discussão bilateral”.

A declaração de Bernardo acon-
teceu um dia após a visita ao Bra-
sil do secretário de Estado dos
EUA, John Kerry, e antes de uma
visita de Dilma a Washington,
marcada para outubro.

“Nós estamos convencidos de
que não há só coleta de metada-
dos, não é só disso que nós esta-

mos falando”, afirmou o minis-
tro. Metadados são informações
úteis para identificar, localizar,
compreender e gerenciar os da-
dos. “Nós estamos convencidos
de que eles fazem um monitora-
mento muito mais profundo",
afirmou. "Se não é espionagem é
uma espécie de bisbilhotice",
acrescentou.

Na véspera, em visita a Brasí-
lia, Kerry afirmou que o “Brasil
merece respostas e irá recebê-

las”. Ele ouviu do chanceler Anto-
nio Patriota que o Brasil precisa
de mais do que explicações sobre
as recém-reveladas atividades de
vigilância da Agência de Seguran-
ça Nacional dos EUA (NSA, na si-
gla em inglês) sobre comunica-
ções telefônicas e digitais no
mundo todo.

O chanceler disse que é preciso
“descontinuar práticas atentató-
rias à soberania e à relação de con-
fiança entre os Estados”. ABr

BALANÇO

Lucro líquido do
BNDES cresce
20% no semestre
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Aumento das operações de crédito e bons resultados da BNDESPar

e da gestão financeira contribuíram para o melhor desempenho

Bernardo disse que país
não está satisfeito com as
explicações dada por
Washington até agora

0,02%
Foiataxadeinadimplênciano
primeirosemestre,amaisbaixa
emcincoanos.

R$29,5bi
Foi o total de desembolsos para a
indústria de janeiro a junho, um
crescimento de 93%. A indústria
recebeu 33% dos desembolsos
no período.
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