
Fiesp atira contra
custo da energia

Falta de projetos
afeta orçamento

LucrodoItaúcai
8%,paraR$3,3bi

Aberturapela rainhaElizabeth será sexta-feira. Futebol
femininodoBrasil enfrentaCamarõeshoje. ➥ P38

Bolsa espanhola caimais 3%e atinge omenor nível
desde abril de 2003. O Ibovespa recuou 0,75%. ➥ P34

ComfaturamentoanualdeR$1,8bilhão,a rededesupermercadospaulistabuscaoportunidadesem
regiõesmaisnobres,numraiode 150quilômetrosdacapital, onde jápossui24unidades. ➥ P16

PUBLISHER RICARDO GALUPPO
DIRETOR JOAQUIM CASTANHEIRA

DIRETOR ADJUNTO OCTÁVIO COSTA

AtéaricaCatalunha
pedeajudaaMadri

Paulo Skaf diz que estados e União
se beneficiam ao adiar as novas
concessões e, assim,mantêmem
alta as receitas de impostos. ➥ P6

Olimpíada terá 100
chefes de Estado

Assim como oBradesco, banco da
família Setubal sentiu os efeitos da
alta na inadimplência; volume de
crédito pode cair até 16,8%. ➥ P30

Emviagensde
negóciosàÁsia,
façaboascompras

Presidente da Engevix, Cristiano
Kok atribui atrasos na execução
a falhas de planejamento. Prazos
são curtos e preços baixos. ➥ P10

GM paralisa produção e pode
demitir 2 mil trabalhadores

Domesmomodoque fez comas taxas de juros, a presidenteDilmaRousseff determinou aos bancos estatais que saiamà frente
na reduçãodos custos dos serviços, apurouoBRASIL ECONÔMICO. A expectativa é queo setor privado siga omesmocaminho. ➥ P4

Governo vai acionar BB e Caixa
para derrubar tarifas bancárias

Singapura e Hong Kong têm
variedade de produtos de grifes
de luxo, bom atendimento
e benefícios fiscais. Saiba
como aproveitá-los. ➥ P32 Montadora impediu, ontem, o ingressode funcionários naunidade deSãoJosédosCampos (SP) e interrompeu

negociações sobre adispensa departe dos7,5mil operários; Fazendavai chamar empresapara se explicar. ➥ P22

Redução do IPI ajudou Viavarejo a
retornar ao azul no 1º semestre, disse
Rafael Klein aoBRASILECONÔMICO. ➥ P17

Rodrigo Capote

RogerAgnelli,ex-presidentedaVale,
vaicriarempresadecomércioexterior,
emassociaçãocom aSertrading. ➥ P3
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Menos imposto, mais lucro

JoséBarral, presidentedo
Sonda,aoBRASILECONÔMICO:

“Temosdinheiropara investir”
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COMPRA VENDA

META EFETIVA

Dólar comercial (R$/US$) 
Euro (R$/€) 

Selic (ao ano) 8,00% 7,89%
BOLSAS VAR. % ÍNDICES

 Bovespa — São Paulo 
 Dow Jones — Nova York 
 FTSE 100 — Londres 

2,0420
2,4614

2,0440
2,4622

-0,75
-0,82
-0,63

52.638,63
12.617,32
5.499,23



Diante da aproximação do fim
dos contratos de concessão de
energia de fatia importante do
setor elétrico brasileiro, a indús-
tria paulista está em pé de guer-
ra. Ao Brasil Econômico, o pre-
sidente da Federação das Indús-
tria de São Paulo (Fiesp), Paulo
Skaf, acusou o governo de des-
viar o assunto e causar confu-
são por ter interesse na manu-
tenção da atual faixa de preço.

O governo federal e os gover-
nos estaduais, afirma Skaf, dese-
jam que a energia continue cara
a fim de garantir receitas oriun-
das das estatais de energia elétri-
ca e a arrecadação de impostos.

A entidade reage à movimen-
tação das companhias elétricas,
que já estão protocolando os re-
querimentos de prorrogação
dos contratos, e a comentários
de autoridades, como o minis-
tro Edison Lobão (Minas e Ener-
gia), que informou que o gover-
no está elaborando um texto, a
ser enviado ao Congresso, no
qual define o modelo, com a
vantagem dum desconto ao con-
sumidor na casa de 10%.

Com o círculo se fechando, a
Fiesp vai ao ataque. “Já fizemos
campanha na televisão, fomos
ao Tribunal de Contas da União
com representação contra o go-
verno — a Aneel e o Ministério
das Minas e Energia — por não
tomar providências”,diz Skaf.

Contexto
A partir de 2015, começam a
vencer contratos referentes a
28% da geração, 80% da trans-
missão e 40% da distribuição

de energia no país. Para cum-
prir a lei e evitar gargalos, o te-
ma tem de ser deliberado três
anos antes, ou seja, agora.

Até porque, as empresas inte-
ressadas em renovar as conces-
sões precisam manifestar inte-
resse ao menos 36 meses antes
do vencimento dos contratos. É
o que estão fazendo, diz Nelson
Fonseca Leite, presidente da As-
sociação Brasileira de Distribui-
dores de Energia Elétrica (Abra-
dee), que representa 41 distri-
buidoras de energia, responsá-
veis por 98% dos consumidores
de distribuição. “Já existe forte
crença de prorrogação dos

atuais contratos. Mas estamos
fazendo os requerimentos no es-
curo, sem saber das regras. Por
isso, estamos incluindo cláusu-
las de ressalva nos pedidos.”

A maioria das filiadas à Asso-
ciação Brasileira de Compa-
nhias de Energia Elétrica (AB-
CE), que representa 80% do
mercado, já fez o requerimento
de prorrogação dos contratos
por entender que o risco de atra-
so na definição de regras é acen-
tuado e ameaça os negócios.

Se há alguma convergência
entre o setor elétrico e o indus-
trial, é a crítica à forma como o
governo vem tratando o tema.

“Há um ano atrás, já estava
meio acertada a prorrogação
dos contratos por mais 30 anos.
E nem se falava em desconto”,
reclama Skaf.

“De fato, 2015 — como prazo
de expiração dos contratos — já es-
tava escrito nos contratos desde
1995. Sendo assim, houve tempo
para se programar de maneira ade-
quada”, concorda José Simões, di-
retor-executivo da ABCE. “É pre-
ciso buscar soluções para impas-
ses complexos, como passivos tra-
balhistas, financiamentos e equa-
cionamento patrimônio intelec-
tual”, diz Simões, explicando que
não se trata apenas de amortiza-

ção dos investimentos nas usinas
e redes, como afirma a Fiesp.

Sem comentários
Procurado pela reportagem, o Mi-
nistério das Minas e Energia não
quis se manifestar. Já o governo
paulista assume a preferência pe-
la renovação das concessões. “A
Companhia Energética de São
Paulo (Cesp) cumpre sua missão
de gerar energia limpa e confiá-
vel a preços competitivos, e é
uma das responsáveis pelo desen-
volvimento e vigor da economia
paulista”. Têm licenciamento ex-
pirando em 2015 as usinas de Ilha
Solteira e Jupiá, que totalizam
67% da receita da Cesp. Mas,
questionada sobre o equaciona-
mento das redução nas receitas,
a Secretaria de Estado de Energia
só diz que as perguntas devem
ser direcionadas à Secretaria de
Estado da Fazenda. ■

A Fiesp estima em 20% a redu-
ção das cifras das contas de
energia — em todos os setores e
em todo o país — como resulta-
do da competição via leilões.
Por outro lado, a redução advin-
da da renovação dos contratos
vigentes seria uma incógnita.

“Quando se fala em desconto
nas renovação dos contratos,
pergunto: desconto sobre o
quê? Sobre a conta que chega
em casa ou no preço de gera-
ção?”, questiona Paulo Skaf.
“Os contratos que vencem em
2015 têm preço médio de R$ 90
por MWh. Com descontos de
10% ou 15%, ainda se pagaria
R$ 80 ou R$ 70. Já os leilões, po-
dem levar os preços a R$ 20.”

Mas a perspectiva da entida-
de está longe de ser consenso. A
Associação Brasileira de Compa-
nhias de Energia Elétrica (AB-
CE) não acredita na viabilidade
dos leilões e tampouco nas ex-
pectativas de reduções no bojo
das renovações, como acenou o
ministro Edison Lobão. “As si-
mulações indicam que haverá
mudanças pequenas nos pre-
ços. A população não vai perce-

ber alteração significativa na
conta”, avisa José Simões, dire-
tor-executivo da entidade.

Cético, Simões aproveita para
cutucar a indústria por cobiçar a
queda de preços na energia, mas
não propor o mesmo em sua pro-
dução: “Você já viu alguém redu-
zir os preços dos produtos que
vende porque os ativos foram
amortizados? É o que a indústria
quer fazer.” ■ J.G.

Rodrigo Capote

Juliana Garçon
jgarcon@brasileconomico.com.br

Expectativa é de queda de 20% nos preços

Fiesp acusa governos de
manterem a energia cara

Projeção considera o aumento
da competitividade na área por
meio da realização de leilões

Com receio de arrecadar menos em impostos, autoridades estariam deixando elétricas dominarem o debate

BRASIL

Editora: Ivone Portes iportes@brasileconomico.com.br

Skaf:“Fala-seemdesconto,maspergunto:descontonacontaemcasaounageraçãodaenergia?”
ALTA TENSÃO

As cifras em jogo nas 
concessões elétricas

R$ 1 trilhão
em 30 anos é a 
economia projetada 
pela Fiesp caso se 
façam as licitações 
previstas para 2015

R$ 341,51
é o preço médio do MWh 
para o consumidor 
brasileiro 

R$ 90,98
é o preço médio de 
venda de energia 
praticado pelas usinas 
hidrelétricas mais 
antigas (já amortizadas)

R$ 6,80
é o custo médio de 
produção da energia 
nas hidrelétricas mais 
antigas (já amortizadas)

Fonte: Federação das Indústrias de 
São Paulo (Fiesp)
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Quem defende a prorrogação
dos contratos de energia?
É interesse do governo federal e
dos estados. Porque as empre-
sas estatais, que têm usinas com
contratos para vencer, já recebe-
ram duas vezes pela amortiza-
ção dos investimentos e que-
rem a terceira. Se os contratos
forem prorrogados e os preços
baixarem o mínimo possível ou
não baixarem nada, eles rece-
bem mais receitas. Além disso,
há os impostos sobre a energia.
Se o preço despenca, despen-
cam os impostos. Não interessa
aos governos baixar o preço da
energia porque caem o fatura-
mento das estatais e a arrecada-
ção de impostos. Mas interessa
a 190 milhões de brasileiros.

Qual o argumento do governo?
Até o ano passado, havia um ar-
gumento furado: não haveria
tempo para fazer os leilões. Ima-
gine. Quatro anos não são sufi-
cientes para fazer leilões. Mas
mentira tem perna curta, e aque-
les que falavam isso são os mes-
mos que, agora, pressionados
porque as regras têm de sair, di-
zem “calma, tem tempo”.

Mas quemmanda é o governo.
Qual é o argumento dele?
Não tem argumento nem pode
ter. O governo desvia o assun-
to. Uma coisa é o preço da
energia. Outra é o imposto. Ou-
tra, a desindexação — o crité-
rio para atualização do preço.
São discussões distintas. Hoje,
para desconversar sobre o pre-
ço, fala-se em desindexação e
em bloqueio aos aumentos
anuais. Se o leilão derrubar os
preços, como indicam nossos
estudos, o país economiza R$ 1
trilhão em trinta anos, inclusi-
ve em impostos. Se o governo
quiser reduzir os impostos,
tanto melhor. Mas não se pode
disfarçar o tema. Tem de
achar o preço justo, que não é
o que eu acho, mas o que o
mercado encontra. O governo
não pode mais postergar.

Vocês estão preparados para ir
ao Supremo Tribunal Federal?
Só podemos ir quando o fato

ocorrer, se o governo efetiva-
mente não realizar os leilões e
anunciar a prorrogação dos con-
tratos. No momento em que is-
so acontecer, vamos ao STF.

Ninguém deixa para preparar a
ação quando o fato acontece...
Nós já estamos preparados. En-
tramos com representação no
TCU, que acolheu os questiona-
mentos e enviou comunicação
ao governo. Fomos a audiên-
cias públicas no Senado em
duas comissões. Houve deci-
são de mandar requerimento
de pedido de informação ao
governo.

Até quando é factível definir
as regras para os leilões?
Já tem algo estranho aí. Se
não, já teriam soltado as re-
gras. Há um ano, já estava acer-
tada a prorrogação, mas di-
ziam que não dava para ter des-
conto. Pelo menos, hoje já se
fala em desconto. Se não ga-
nhamos a guerra, pelo menos
uma batalha estamos ganhan-
do. Mas não se fala onde é o
desconto — na geração ou con-
ta? Agora se fala em desconto
para a indústria, mas não é is-
so que defendemos. Queremos
redução linear, para todos.

É caso de insegurança jurídica?
Sim, mas o ministro Edison Lo-
bão e a presidente Dilma Rous-
seff nunca disseram o que vai
acontecer. Não temos informa-
ção de fato do governo. Tudo
que se lê sobre prorrogação é di-
to pelos interessados. Ficam jo-
gando balões de ensaio e falan-
do sobre desconto. O certo é fa-
zer leilões. ■ J.G.

A produção da indústria teve
desempenho negativo no fe-
chamento do segundo trimes-
tre do ano, finalizado em ju-
nho. Todos os indicadores fica-
ram abaixo dos 50 pontos, o
que mostra resultados “ruins”,
segundo a Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI). A Son-
dagem Industrial, divulgada
ontem pela CNI, mostra ten-
dência de queda ainda maior
na produção industrial nos pró-
ximos meses, em vista do desa-
quecimento da atividade eco-
nômica. Há redução no nível
de empregos e elevação no vo-
lume de estoques, especialmen-
te nas grandes empresas.

A indústria registra aumen-
to de custo nas matérias-pri-
mas e elevação da inadimplên-
cia, além de escassez de crédi-
to. Entre as pequenas e médias
empresas, houve queda acen-
tuada do capital de giro, neces-
sário para a continuidade da
produção. No fechamento do
segundo trimestre, a produção
industrial marcou 45,5 pontos
contra 54,6 em março, fim do
primeiro trimestre. Em rela-
ção ao emprego, a pontuação
caiu de 49,5 para 47,2 pontos
no período comparado.

O nível de estoques ficou em
52,2 pontos em junho, com au-
mento de 0,6% sobre o mês de
março. A CNI considera que o

aumento dos gastos públicos, a
queda da taxa de juros no país
e as medidas do Plano Brasil
Maior “não trouxeram a rea-
ção esperada para aumentar o
desempenho da indústria no fe-
chamento do segundo trimes-
tre. Os empresários permane-
cem insatisfeitos com as mar-
gens de lucro e apontam para
uma situação financeira
ruim”, destaca o boletim.

O setor automotivo foi o que
registrou maior queda na pro-
dução e no emprego, de maio

para junho, com indicadores
entre 36,8 e 40,7 pontos res-
pectivamente. Os estoques au-
mentaram para 59,7 pontos
contra 55,8 pontos em relação
ao mês anterior. A entidade vê
o primeiro semestre do ano co-
mo “perdido”. O chefe do De-
partamento Econômico CNI,
Flávio Castelo Branco, afirmou
que não existe “solução mági-
ca” para tirar a indústria brasi-
leira da estagnação em que se
encontra. “A melhor forma de
alavancar a indústria é rever-
ter os mecanismos que gera-
ram a crise atual, que, de certo
modo, estão fora do Brasil”,
disse o economista, durante a
divulgação da sondagem.

Castelo Branco apontou ou-
tras questões que “travam” o
crescimento da indústria, co-
mo a falta de inovação. Para
ele, embora a inovação só mos-
tre resultados no longo prazo,
é necessária “para criar um
choque de expectativa positi-
vo, revertendo o pessimismo
do empresariado”. Na opinião
do economista, a saída para a
indústria no momento atual é
competitividade e celeridade
nas iniciativas.

A sondagem foi feita entre os
dias 2 e 23 de julho com 1.957
empresas industriais, sendo 711
de pequeno porte, 751 médias e
495 grandes empresas. ■ ABr

Brasil deve ter 15 medalhas em Londres

Rodrigo Capote

“Indústria teve um
1º semestre perdido”

Governo cria confusão ao
misturar desoneração fiscal com
a questão das concessões

“País vai poupar
R$ 1 trilhão em 30
anos com leilões”

“

Renato Araujo/ABr

A avaliação é da CNI, que divulgou sondagem mostrando queda na
produção do setor, estoques em alta e redução de postos de trabalho

Não interessa aos
governos baixar
o preço da energia
porque, daí, caem
o faturamento
das estatais e a
arrecadação de
impostos. Mas
interessa a 190
milhões de brasileiros

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse que a previsão da conquista
de 15 medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, que se
começa nesta sexta-feira, é pouco. Sua expectativa é que esse número
chegue a 20. O ministro viajou a Londres, junto com a presidente
Dilma Rousseff, para participar da cerimônia de abertura dos
Jogos, que ocorrem quatro anos antes do Brasil receber o evento.
Aldo negou haver atrasos nas obras no Brasil para os jogos em 2016.

SEMESTRE PERDIDO 

Evolução da produção 
industrial, em pontos* 
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Fonte: CNI
*Valores abaixo de 50 pontos indicam 
queda na produção 
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ENTREVISTA Paulo Skaf Presidente da Fiesp

FlávioCasteloBranco:nãoexiste"soluçãomágica"para tirara indústriabrasileiradaestagnação
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