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Internacional

Ásia Dados apontam para crescimento sustentado, na semana em que líderes vão decidir a meta de 2014

Economia chinesa tem fim de ano forte
Simon Rabinovitch
Financial Times, de Xangai

A economia da China avança
com força neste fim de ano, com
as vendas varejistas em fase de
aceleração e a produção indus-
trial perdendo apenas um pou-
co do ritmo de crescimento de
n o v e m b r o.

Os números, combinados com
a alta das exportações e o contro-
le da inflação, confirmam que a
segunda maior economia do
mundo continua em bom esta-
do, voltando a desafiar as previ-
sões de que passaria por uma de-

saceleração mais profunda.
Há apenas alguns meses, ana-

listas previam que o crescimento
da economia chinesa diminuiria
ainda mais no quarto trimestre.
Agora, no entanto, a economia
chinesa parece continuar perto
dos 7,8% verificados no terceiro
trimestre, em comparação aos
mesmos meses de 2012.

A produção industrial teve ex-
pansão de 10% em novembro, na
comparação anual, pouco abaixo
da alta de 10,3% observada em
outubro, mas ainda acima da mé-
dia que vinha sendo registrada
desde janeiro. O crescimento

anual dos investimentos em ati-
vos fixos, no acumulado do ano,
caiu para 19,9% em novembro,
abaixo dos 20,1% de outubro.

As vendas no varejo supera-
ram as previsões, com expansão
de 13,7% em novembro, na com-
paração anual, acima dos 13,3%
registrados em outubro.

“Os investimentos se modera-
ram, mas as vendas varejistas es-
tão fortes e o crescimento da pro-
dução industrial ainda está sóli-
do. A maioria das pessoas previa
que o crescimento diminuiria no
quarto trimestre, mas agora é
provável que fique em equilíbrio

com os 7,8% do terceiro trimes-
t r e”, disse Lu Ting, economista do
Bank of America Merrill Lynch.

Os bons números chegam no
momento em que os líderes chine-
ses começam a discutir, em encon-
tro anual a portas fechadas, os pla-
nos econômicos para o próximo
ano. A agência estatal de notícias
Xinhua divulgou que o Partido Co-
munista convocou ontem sua
principal reunião sobre economia.

Espera-se que o encontro re-
sulte em um mapa mais detalha-
do de adoção das reformas
anunciadas na sessão plenária
do partido, em novembro, quan-

do os líderes se comprometeram
a reservar um papel “d e c i s i v o”
ao mercado na alocação de re-
cursos na economia chinesa.

A China deu alguns passos nes-
sa direção desde a plenária. No
fim de semana, o Banco do Povo
da China, a autoridade monetária
do país, adiantou a sua agenda de
liberalização das taxas de juros ao
lançar certificados de depósitos,
instrumentos financeiros que
permitirão aos bancos negociar
depósitos entre si seguindo juros
determinados pelo mercado.

O governo também modificou
a forma como as empresas listam

ações e aliviou controles de capi-
tais em uma zona experimental
de livre comércio, em Xangai,
dando mais influência às forças
de mercados nos dois casos.

A expectativa é que os líderes
chineses tracem uma meta de cres-
cimento para 2014 na reunião de
trabalho sobre a economia. Muitos
preveem que Pequim vai reduzir
sua meta para 7% em 2014, o que
daria ao governo mais espaço para
adotar reformas. Mas, com o cres-
cimento se mantendo em forma
tão boa nestes últimos meses do
ano, outros acreditam que a
meta será mantida em 7,5%.

Suécia revê atuação de empresas na educação
Niklas Pollard
Reuters, de Estocolmo

Quando uma das maiores em-
presas privadas de educação faliu ,
alguns meses atrás, deixou 11 mil
alunos a ver navios e fez com que o
governo da Suécia repensasse sua
reforma pioneira da educação pú-
blica, aos moldes do mercado.

O fechamentos de escolas e a
piora dos resultados tiraram o bri-
lho de um modelo de educação ad-
mirado e imitado em todo o mun-
do, em especial no Reino Unido.

“Acho que acreditamos cega-
mente demais na possibilidade
de mais escolas privadas garanti-
rem maior qualidade da educa-
ç ã o”, disse Tomas Tobé, diretor da
comissão de educação do Parla-
mento e porta-voz de educação
do governista Partido Moderado.

No país de crescimento mais
acelerado da desigualdade econô-
mica entre todos os membros da
Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OC-
DE), os aspectos básicos do merca-
do escolar desregulamentado es-
tão agora sendo reconsiderados,
levantando interrogações sobre o
envolvimento do setor privado em
outras áreas, como a de saúde.

Duas décadas após o início de
seu experimento de livre mercado
na educação, cerca de 25% dos alu-
nos do ensino médio da Suécia fre-
quentam agora escolas financia-
das com recursos públicos, mas
administradas pela iniciativa pri-
vada. Essa proporção é quase o do-
bro da média mundial. Quase me-
tade desses alunos estudam em es-
colas parcial ou totalmente con-
troladas por empresas de “private
equity ”, que compram participa-
ções em outras empresas.

Na expectativa das eleições do
ano que vem, políticos de todos os
matizes estão questionando o pa-
pel dessas empresas, acusadas de
privilegiar o lucro em detrimento
da educação, com práticas como
deixar alunos decidirem quando
aprenderam o suficiente para pas-
sar e não manter registro de notas.

O oposicionista Partido Verde —
que, a exemplo dos moderados,
apoia há muito as escolas de ges-
tão privada, mas que agora defen-
de um recuo — divulgou um pedi-
do público de desculpas num jor-
nal sueco no mês passado sob o tí-
tulo “Perdoe-nos, nossa política
desencaminhou nossas escolas”.

No início da década de 1990, os
pais recebiam vales do Estado para
pagar a escola de sua preferência.
A existência de escolas privadas foi
autorizada pela primeira vez, e elas
podiam até ter fim lucrativo.

O Reino Unido absorveu muitos
aspectos desse sistema, embora
não tenha chegado a permitir que
escolas custeadas com dinheiro
público visassem lucro. Empresas
de educação suecas alcançaram
países tão distantes como a Índia.

A falência, neste ano, da JB Edu-
cation, controlada pela empresa
dinamarquesa de “private equity”
Axcel, foi o maior, mas não o único,
caso do setor educacional sueco.

O fechamento da JB custou o
emprego de quase mil pessoas e
deixou mais de 1 bilhão de coroas
suecas (US$ 150 milhões) em dívi-
das, principalmente com bancos e
fornecedores. Os alunos de suas es-
colas ficaram abandonados.

Uma em cada quatro escolas
de ensino médio é deficitária e,
desde 2008, o risco de insolvên-
cia subiu 188% e é 25% superior à

média das empresas suecas, disse
a consultoria UC. “São poucos os
setores que exibem cifras tão
ruins como essas”, disse a UC.

Parte do problema resulta da
distribuição etária da população,
com os números totais das escolas
secundárias sofrendo queda signi-
ficativa desde 2008 e pouca proba-
bilidade de voltar ao antigo nível
por uma geração ou mais.

A permissividade do ambiente
regulatório também contribuiu. A
Suécia substituiu um dos sistemas
escolares mais rigidamente regu-
lamentados do mundo por um dos
mais desregulamentados, o que le-
vou a escândalos como um caso de
2011 em que um pedófilo conde-
nado pôde abrir várias escolas de
forma absolutamente legal.

“Eu disse muitas vezes que é
mais fácil abrir uma escola inde-
pendente do que uma barraca de
c a c h o r r o - q u e n t e”, disse Eva-Lis Si-

ren, diretora do sindicato de pro-
fessores Lärarförbundet, o maior
da Suécia. “Na investida rumo à li-
berdade de escolha, perdeu-se de
vista o controle de qualidade.”

As escolas privadas introduzi-
ram muitas práticas antes exclusi-
vas do mundo corporativo, como
bônus por desempenho para fun-
cionários e divulgação de anún-
cios no sistema de metrô de Esto-
colmo. Ao mesmo tempo, a con-
corrência pôs os professores sob
pressão para dar notas mais altas e
fazer marketing de suas escolas.

No início, imaginava-se que a
participação privada na educação
se daria por meio de escolas geri-
das individualmente e em nível lo-
cal. Poucos vislumbraram que ha-
veria empresas de “private equity”
e grandes corporações adminis-
trando centenas de unidades.

“Era uma coisa que não estava
sequer nos sonhos mais delirantes

das pessoas”, disse Staffan Lundh,
responsável por questões escolares
no governo do primeiro-ministro
na época e que hoje dirige a Skol-
verket, a agência sueca de escolas.

Embora seja difícil dizer como,
ou até se, o envolvimento do setor
privado e a queda da qualidade es-
tão ligados, a Skolverket vê indí-
cios de que as reformas de merca-
do contribuíram para aprofundar
o fosso do desempenho escolar.

O referencial Programa Inter-
nacional de Avaliação de Estu-
dantes (Pisa, nas iniciais em in-
glês) da OCDE pinta um quadro
sombrio, em que a Suécia ocupa
atualmente classificação inferior
à da Rússia em matemática.

Vinte e cinco por cento dos ga-
rotos de 15 anos não conseguem
entender um texto factual básico,
disse Anna Ekstrom, diretora da
Skolverket. Um estudo da agência
divulgado no ano passado mos-

trou um diferencial crescente en-
tre estudantes, em que um núme-
ro cada vez maior deles não pre-
enche os requisitos necessários
para ingressar no ensino médio.

Uma pesquisa da GP/Sifo reali-
zada neste ano com mil pessoas
mostrou que 58% são amplamente
favoráveis a proibir a geração de
lucro em áreas financiadas com di-
nheiro público, como a educação.
Na esteira da exaltação contra as
escolas, muitos questionam até
que ponto o livre mercado não se-
ria um passo grande demais.

O ministro da Educação, Jan
Bjorklund, de centro-direita, diri-
gente do segundo maior partido
da coalizão de governo, formada
por quatro partidos, disse que
empresas de “private equity” tam -
bém deveriam ser vetadas como
controladoras de empresas do se-
tor de assistência médica, inclusi-
ve de assistência aos idosos.

Mercado de
trabalho nos
EUA melhora
Associated Press

As empresas americanas abri-
ram em outubro o maior número
de postos de trabalho dos últimos
cinco anos. O número de pessoas
que pedem demissão também al-
cançou a maior alta no período.

Segundo o Departamento de
Trabalho, o número de vagas aber-
tas subiu 1% em outubro, para 3,93
milhões — o melhor desempenho
desde maio de 2008, três meses
após o início da grande recessão. O
número de trabalhadores a pedir
demissão chegou a 2,39 milhões,
alta de 2,5% e o maior número des-
de outubro de 2008. O aumento
nos pedidos de demissão são um
bom sinal, pois sinalizam que as
pessoas têm um novo emprego ou
estão confiantes em se recolocar.

Klabin S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349

FATO RELEVANTE
O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, considerando a cotação das ações preferenciais nas
bolsas de Valores e a existência de recursos disponíveis, informa que, conforme autorizado pelo Conselho de
Administração em Reunião Extraordinária, datada de 09/12/2013, a Companhia irá adquirir até 45.154.823
ações preferenciais de sua própria emissão, para permanência em tesouraria e posterior alienação ou
cancelamento, sem redução do capital social, em conformidade com o parágrafo 7º do artigo 5º do Estatuto
Social, observadas as disposições contidas no artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e nas Instruções nºs 10/80 e 358/02.
O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores informou, ainda, que referida aquisição representa
10% (dez por cento) das 451.548.231 ações preferenciais em circulação no mercado, base 30/11/2013,
assim consideradas todas as ações preferenciais representativas do capital social menos as de propriedade
da acionista controladora, conforme preceituam os artigos 3º e 5º da Instrução CVM nº 10/80, alterada pela
Instrução CVM nº 268/97 e pela Instrução CVM 390/03, todas da Comissão deValores Mobiliários.
As aquisições deverão ser feitas dentro do prazo de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar desta
data, vencendo, assim, em 09 de dezembro de 2014, pelo valor de cotação das ações no dia das transações.
Atuarão como intermediárias para aquisição e alienação das ações as corretoras: a) Itaú Corretora de
Valores S.A., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3400 - 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP
e b) Bradesco S.A. - Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com endereço na Av. Paulista nº 1450 -
7º andar - BelaVista - São Paulo - SP.

São Paulo 10 de dezembro de 2013.
Antonio Sergio Alfano - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13 - NIRE 26.3.0001679-6

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Código de negociação na BM&FBOVESPA: “SEER3”

Código ISIN das Ações: “BRSEERACNOR5”
FATO RELEVANTE

A Ser Educacional S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM 358/02, conforme alterada, comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Receita Federal do Brasil (“RFB”) publicou em 9 de dezembro
de 2013 a Instrução Normativa RFB nº 1.417 (“IN. 1.417”), de 6 de dezembro de 2013, que altera a Instrução
Normativa RFB nº 1.394 (“IN. 1.394”), de 12 de setembro de 2013, e dispõe sobre a isenção do imposto sobre
a renda e de contribuições aplicáveis às instituições que aderirem ao Programa Universidade para Todos
(“PROUNI”).
Conforme informado no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da Companhia, a IN. 1.394 introduziu novas disposições em relação às isenções fiscais
instituídas pelo PROUNI, em especial à forma de cálculo de referido benefício. Segundo a redação original da
IN. 1.394, além de a isenção fiscal obtida pelas instituições privadas de ensino superior signatárias do PROUNI
ser calculada com base na Proporção da Ocupação Efetiva das Bolsas (“POEB”), a isenção relativa ao IRPJ seria
calculada sem o adicional de 10%.
Entretanto, com alteração do art. 7º, II, trazida pela da IN. 1.417, o cálculo da isenção passa a incluir também o
adicional de 10% do IRPJ, além da alíquota da CSLL. O valor apurado conforme o art. 7º, II da IN. 1.417 constitui
o valor da isenção do IRPJ e da CSLL, respectivamente, que poderá ser deduzido do IRPJ e da CSLL devidos em
relação à totalidade das atividades da Companhia. Nesse sentido, o impacto da IN. 1394, conforme alterada,
na isenção atribuída à Companhia consiste na forma de cálculo da isenção que leva em consideração a POEB.
Com a edição da IN 1.417, a isenção do IRPJ/CSLL sobre o lucro da exploração da Companhia proporcional à
POEB incluirá também o adicional do IRPJ.

Recife, 10 de dezembro de 2013.
Natasha Namie Nakagawa

Diretora de Relações com Investidores

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIADEESTADODAAGRICULTURAEDOABASTECIMENTO.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.
PROTOCOLO Nº 12.119.109-1

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013.
OBJETO: Aquisição de mudas de café (pé franco) produzidas no moldes exigidos
pela Instrução Normativa Nº 09/2005 - MAPA, e registradas no Registro Nacional
de Sementes e Mudas, pertencente ao Sistema Nacional de Sementes e Mudas –
RENASEM, para atender à demanda do Plano de Apoio para Sustentabilidade da
Cafeicultura nas Propriedades Rurais no Estado do Paraná, em conformidade com
as condições estabelecidas no Convênio nº 701.648/2008, firmado com a União
por meio do Ministério de Agricultura, Abastecimento e Pecuária - MAPA, conforme
quantidades, condições e especificações constantes no Anexo VII – Termo de
Referência.
DATA E HORA DA ABERTURA: 27 de dezembro de 2013, às 09:30 horas.
ENDEREÇO: Avenida Minas Gerais n° 1.351, CORNÉLIO PROCÓPIO - PR., CEP
86300-000.
VALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 419.400,00 (quatrocentos e dezenove mil e
quatrocentos reais).
AUTORIZAÇÃO: Governador do Estado em 05/12/2013.
INFORMAÇÕES: Rua dos Funcionários nº 1559, Bairro Cabral, CEP
80.035-050-Curitiba-PR., telefones (41)3313-4112 e fax (41)3313-4076, Email
licitacao@seab.pr.gov.br
OBSERVAÇÃO: O Edital do Pregão Presencial estará disponível no Portal www.
comprasparana.pr.gov.br - Licitações-Licitações do Poder Executivo (Faça seu
Login e/ou cadastre-se, se já tiver cadastro, colocar o nº do CNPJ e senha para
acessar o edital.

Curitiba, 10 de dezembro de 2.013.

JÚLIO CÉSAR CÓRDOVA FERREIRA
Pregoeiro/SEAB.

“Este anúncio tem caráter meramente informativo”

Linha de Crédito entre

EUR50MILHÕES
Financiamento a Investimentos

Objetivo Clima

de Municípios de Minas Gerais

11 de dezembro de 2013
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