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Meio Ambiente Propostas incluem investimento em energias renováveis

Minc quer exigir novas
compensações de térmicas
Daniel Rittner
De Brasília
O Ministério do Meio Ambiente pretende exigir compensações novas e mais duras para
empresas que de cidam erguer
usinas termelétricas a carvão,
óleo combustível e gás natural.
Para cada 100 megawatts (MW)
de potência instalada de térmicas movidas a combustíveis poluentes, o plano é exigir investimentos na construção de 3 MW
a 5 MW em usinas que geram
energia a partir de fontes renováveis, como eólicas ou pequenas
centrais
hidrelétricas
(PCHs). Uma alternativa a ser
proposta é obrigar a empresa,
como contrapartida para a emissão de licença ambiental, a fazer
o mesmo investimento em eficiência energética. Ou seja, em
vez de forçar a empresa a investir também em fontes renováveis, atuar do lado da demanda,
economizando a necessidade de
consumir eletricidade poluente.
Auxiliares diretos do novo ministro Carlos Minc explicaram que
a intenção é replicar, em nível nacional, regras válidas desde terçafeira no Estado do Rio de Janeiro,
onde o governador Sérgio Cabral

assinou decreto instituindo o “mecanismo de compensaçáo energética de térmicas a combustíveis
fósseis”. Trata-se do último trabalho do novo ministro à frente da
Secretaria de Ambiente do Rio.
Por intermédio de sua assessoria, Minc confirmou que a transformação dessas exigências em
uma medida de abrangência nacional recebeu o apoio da Casa
Civil e obteve sinal verde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
No período entre 2007 e 2016,
segundo o último Plano Decenal
de Energia, deverão entrar em
operação no país mais dez térmicas movidas a óleo combustível ou diesel, nove usinas a gás
natural e outras quatro a carvão
mineral. Serão mais de 8.700
MW de térmicas “sujas” que vão
mais do que dobrar a emissão
de gases do efeito estufa a partir
da geração de energia elétrica
no Brasil até 2016. Naquele ano,
segundo a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), só a matriz elétrica brasileira deverá despejar
na atmosfera cerca de 44 milhões de toneladas de CO2 equivalente — aumento de 130%
sobre as emissões projetadas para o ano de 2007.
No mecanismo instituído no

Rio de Janeiro, a contrapartida
dos investimentos em energia
renovável ou eficiência energética é de 5% para as usinas a carvão e óleo combustível e de 3%
para as usinas a gás natural. O
investimento deve ser feito pela
mesma empresa responsável pela construção da térmica, em um
prazo de cinco anos, contados a
partir da licença de operação do
empreendimento. A forma exata
de compensar a poluição gerada
pelas usinas térmicas deve ser
proposta no pedido de licença
prévia (que atesta a viabilidade
ambiental de uma obra) e detalhada no pedido de licença
de instalação (que autoriza
o início da construção).
Mais do que fomentar o investimento em energias renováveis,
a intenção de Minc é estimular a
eficiência energética. Para efeitos ambientais, raciocina a equipe do novo ministro, vale mais a
pena racionalizar o consumo do
que expandir desnecessariamente a oferta de eletricidade.
No entanto, para dar caráter nacional a esse mecanismo de
compensação, Minc pode esbarrar em um problema legal: diferentemente de hidrelétricas, as
usinas térmicas costumam ser li-

cenciadas pelos órgãos estaduais de meio ambiente, e não
pelo Ibama. Uma possibilidade
de driblar essa restrição é propor uma nova resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) ou encaminhar ao Congresso um projeto
de lei sobre licenciamento.
Duas colaboradoras de Minc
deverão participar da formatação do novo mecanismo, se ele
seguir mesmo adiante: a recémnomeada secretária-executiva do
ministério, Izabella Teixeira, e a
nova secretária de Mudanças Climáticas da pasta, Suzana Kahn.
Izabella, bióloga pela Universidade de Brasília (UnB), fez
mestrado em Planejamento
Energético e foi orientada justamente por Maurício Tolmasquim, hoje presidente da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE). Suzana, engenheira de
transportes e professora da
Coppe-UFRJ, é respeitada internacionalmente e coordenou um
dos grupos do capítulo sobre
mitigação ambiental no último
relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças do
Clima (IPCC). Ambas tiveram
um papel-chave na formulação
do mecanismo adotado no Rio.

Carlos Minc, novo ministro do Meio Ambiente: medida já foi adotada no Rio

Empresas devem acelerar medidas para reduzir emissões
Daniela Chiaretti
De São Paulo
Enquanto os negociadores internacionais trabalham para traçar os preâmbulos do segundo
compromisso do Protocolo de
Kyoto — Kyoto 2, como dizem os
europeus, ou o pós-2012, como
preferem os norte-americanos —,
as empresas no Brasil deveriam
acelerar o passo e identificar como podem cortar suas emissões
de gases-estufa. Seria anteciparse ao inevitável, acreditam consultores da área. Esta deveria ser
uma preocupação empresarial
de planejamento de longo prazo
assim como montar estruturas
de governança climática.
As sugestões surgiram ontem

durante o seminário Crédito de
Carbono e Mudanças Climáticas
- Propostas e Desafios para a Sustentabilidade Ambiental, em São
Paulo, promovido pelo Valor e
com patrocínio da Companhia
Brasileira de Energia Renovável
(Brenco) e ArcelorMittal. O evento reuniu 200 participantes.
“O momento é de um ambiente
institucional em mudança”, lembrou Roberto Kishinami, consultor para mudanças climáticas da
Brenco. Ele se referia às definições
que precisam ser acertadas para
que o mundo saiba o que fazer depois de 2012. Os países ricos têm,
até lá, cortes obrigatórios de emissões de gases do efeito-estufa, mas
os emergentes e em desenvolvimento não têm metas. Agora o
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Divulgação Exemplar
Relações com Investidores - MZ Consult
Gerenciando as Expectativas do Mercado
Na seqüência do informe da semana
passada (21/5), que discutiu a gestão da
base acionária de companhias abertas, hoje
vamos focar na segunda atividade mais
importante em relações com investidores
(“RI”): a administração das expectativas
do mercado – essencial para o adequado
posicionamento estratégico empresarial e
para a criação de valor aos acionistas.
Gerenciar expectativas do mercado significa

não surpreendê-lo positiva ou negativamente.
Ou seja, se os formadores de opinião
(analistas de sell-side, jornalistas financeiros
e analistas de crédito, dentre outros) esperam
que uma determinada empresa apresente
crescimento anual de receita entre 20% e
25% sobre o período anterior, entregar esse
crescimento (ou algo levemente superior) é o
melhor dos mundos.
Nãoháoutramaneiradeconstruircredibilidade
com o mercado de capitais e ter o seu risco
percebido reduzido, comparativamente a
outras opções de investimento (empresas
concorrentes), se a companhia não entregar
consistente e recorrentemente resultados em
linha com as expectativas do mercado. É essa
capacidade que diferencia as empresas do
ponto de vista de preferência dos investidores,
principalmente em épocas de turbulência.
A adoção de uma política saudável quanto
ao fornecimento de projeções (guidance)

as explicações que embasam tal revisão. O
mercado recompensa as empresas que não
dão sustos, ou seja, que dominam o negócio
e antecipam – com igualdade de tratamento
– desvios em relação a projeções anteriores.
Isso é desenvolver credibilidade.
E como um simples investidor pode saber
quais são as expectativas do mercado sobre
uma empresa? Qual a recomendação dos
analistas quanto ao preço-alvo para daqui
há 12 meses? E o quão homogênea é essa
expectativa comparativamente às empresas
concorrentes?
É fácil: basta consultar a seção de RI
disponível nos websites das companhias
com ações na Bovespa. Boa parte delas
dispõe de ferramentas que incorporam
“melhores práticas”, tais como seções de
“estimativas de analistas” e de “projeções
financeiras”.

Essas

duas

informações,

tabuladas comparativamente para diversas
empresas, levarão o investidor a boas dicas
de como administrar sua carteira de ações.

MZ University: Treinamento de Relações
com Investidores, cinco módulos no período
de 10 a 20 de junho, a partir das 19hs, na
sede da MZ. Programa: (i) 10/6 - Visão geral
de mercado de capitais; (ii) 12/6 - Melhores
práticas em governança corporativa; (iii) 17/6
- Elaborando e implementando um programa
integrado de relações com investidores; (iv)
18/6 - Legislação brasileira aplicada ao dia-afinanceiras ao mercado - prática adotada,
de acordo com o National Investor Relations dia em relações com investidores e (v) 19/6 Ferramentas mais utilizadas na comunicação
InstitutedosEUA(NIRI), por 71%das empresas com o mercado. Maiores informações: (11)
americanas em 2007 (comparativamente a 3529-3794 ou mzuniversity@mz-ir.com
cerca de 30% no Brasil) - , faz com que haja
uma convergência de opiniões no mercado Para comentar esse assunto acesse o Blogem torno dos resultados que a empresa IR (www.blog-ir.com.br). Esse informe é uma
publicação da MZ Consult (www.mz-ir.com),
espera entregar.
As companhias não precisam alcançar empresa líder na América Latina em consultoria
o guidance no meio da faixa sem jamais de relações com investidores, serviços
atualizá-lo. Compromisso com o mercado financeiros e comunicação estratégica integrada.
é traduzido por transparência, acesso a A MZ possui mais de 270 clientes em dez
informações e igualdade de tratamento. países. Em 2007, a Companhia conquistou os
Se a administração perceber que o seu dois prêmios brasileiros de empreendedorismo
concorrendo com empresas de todo País:
resultado real tende a ficar fora da faixa
antecipada, ela deve revisar o guidance Endeavor-EXAME PME (categoria inovação) e
sempre que necessário, fornecendo também Revista PEGN-FGV (categoria crescimento).

Agenda do Investidor
Próximas divulgações de resultado trimestral. Para relação completa de empresas, para
acompanhar as teleconferências ao vivo ou replay ou para ler a transcrição das reuniões,
acesse www.divulgacaoexemplar.com.br.
Companhia
Banco Cruzeiro do Sul
Banco do Brasil
Banco Panamericano
Banco Sofisa

CPFL Energia
Nutriplant
Profarma

Webcast e
Reunião com
Teleconferência
Investidores
30/05 (SP)
02 e 04/06 (SP)
29/05 (SP)
05/06 (RJ)
05/06 (SP)
29/5
29/5
29/05 (SP)
Fonte: www.divulgacaoexemplar.com.br

Certificação em Divulgação Exemplar
Empresas comprometidas com seus investidores no que se refere aos princípios
de acesso à informação, transparência e igualdade de tratamento: Net Serviços.

quadro está mudando e há peças
novas no tabuleiro.
O corte de emissões com enfoque setorial é uma das novidades
do debate internacional dos últimos tempos. Entram na discussão
as cadeias produtivas do alumínio,
cimento e energia, e o foco inclui
empresários nas conversas que até
agora eram só de governos. Outra
questão é onde colocar a linha de
base para que se façam as reduções. Se for em 2012, por exemplo,
ficarão penalizados quem já fez esforços de cortes de emissão a partir
de 1990 (o ano base do primeiro
período de Kyoto). E mesmo a eterna polêmica — que emergentes como Brasil, China e Índia deveriam
ter metas de redução de emissões— pode ter algum ponto posi-

tivo, entende Kishinami. “Esta é
uma discussão de dois lados”, diz
ele. “Com metas, teríamos, de fato,
um comércio de emissões.”
“Temos que abrir o horizonte
em relação ao MDL”, afirmou
Isaías Macedo, consultor de tecnologia da Brenco e pesquisador
visitante do núcleo interdisciplinar de planejamento energético
da Universidade de Campinas
(Unicamp). O MDL é a sigla para
Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo, um instrumento previsto
no Protocolo de Kyoto e que impulsionou o mercado de créditos
de carbono. A lógica é a seguinte:
os países ricos podem comprar
créditos de carbono de projetos
de tecnologia limpa situados em
nações em desenvolvimento. “Es-

te é o ‘drive’ que vai puxar a tecnologia mundial com uma intensidade muito maior ao que foi
feito até agora.”
O etanol, que está no epicentro
de uma polêmica internacional,
evitou, em 2007, que os carros no
Brasil emitissem 26 milhões de toneladas de CO2 equivalente, defendeu Macedo. Em 2012, para uma
produção de 33 milhões de m3 de
etanol, a emissão evitada alcançaria 44 milhões de toneladas de CO2
equivalente, calcula.
“O Brasil não é um ‘player’ importante no mercado de carbono”,
disse Carlos Henrique Delpupo, diretor do Instituto Totum, consultoria que trabalha, entre outras
áreas, com sustentabilidade empresarial. Índia e China têm fatias

bem mais expressivas do mercado
mundial, em função, principalmente, de terem matriz energética
ambientalmente suja e baseada
em carvão. “Não somos competitivos em volume, mas podemos fazer diferença com projetos de qualidade”, prosseguiu. “E como nos
tornamos diferentes? A resposta é
ter uma base de sustentabilidade.”
Segundo ele, “cada vez mais, as
mudanças climáticas estão na
pauta das empresas e se transformaram em item estratégico.”
Para Maurik Jehee, superintendente de vendas de crédito de carbono do Banco Real, o fato de o
Brasil ainda não ter uma regulamentação para o mercado de carbono é o maior risco que existe hoje para negócios nesta área.

Desoneração tributária para trigo já vigora
Arnaldo Galvão
De Brasília
Já está em vigor a desoneração
tributária para o trigo, a farinha
de trigo e o pão. A Medida Provisória 433, publicada na edição
de ontem do “Diário Oficial da
União”, reduz a zero as alíquotas
(9,25%) das contribuições PIS e
Cofins e também isenta, até 31
de dezembro, as cargas de trigo
do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante,

equivalente a 25% do custo do
transporte.
A redução dos tributos tinha
sido anunciada, em 14 de maio,
pelos ministros Guido Mantega
(Fazenda) e Reinhold Stephanes
(Agricultura) para evitar uma
aceleração ainda maior da inflação e prevenir o desabastecimento. A estimativa é de uma renúncia fiscal de aproximadamente R$ 500 milhões.
No âmbito comercial, também tinha sido prorrogado, até

TRACTEBEL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.474.103/0001-19 - NIRE nº 4230002438-4
Extrato Resumido da Ata da Octogésima Sétima Reunião do Conselho de Administração
Dia, Hora e Local: 07/03/2008, às 14h, na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, na cidade e Estado
do Rio de Janeiro; Convocação: CA-001/2008, de 29/02/2008; Conselheiros Presentes: Maurício
Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos, Dirk Beeuwsaert,
Jan Franciscus Maria Flachet, Pierre Michel Philippe Chareyre, Luiz Antonio Barbosa, José Pais
Rangel e Antonio Alberto Gouvêa Vieira. Presente também o Presidente do Conselho Fiscal da
Companhia, Newton de Lima Azevedo; Mesa: Maurício Stolle Bähr, Presidente, José Moacir
Schmidt, Secretário; Ordem do Dia: Item 1 - Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício de 2007; Item 2 - Deliberar sobre a Destinação do Lucro Líquido
do Exercício e a distribuição de dividendos; Item 3 - Deliberar sobre a proposta de Participação dos
empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2007; Item 4 - Aprovar o Estudo
Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM nº 371, de 27/06/2002;
Item 5 - Deliberar sobre a Proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2008;
Item 6 - Aprovar a convocação das Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária; Item 7 - Aprovar
o contrato de Compra e Venda de óleo diesel à UTE William Arjona; Item 8 - Aprovar Contratos de
Compra e Venda de Energia Elétrica; Item 9 - Aprovar o Termo Aditivo ao Protocolo de Justificação
de Incorporação da Companhia Energética Meridional - CEM pela Tractebel Energia S.A.; e Item 10
- Assuntos Gerais; Deliberações: Após discussão das matérias, o Sr. Presidente colocou
em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os Srs. Conselheiros deliberado o quanto segue:
Item 1 -Aprovado, por unanimidade, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007; Item 2 - Aprovada, por unanimidade,
a proposta de Destinação dos Lucros Acumulados e a Distribuição de Dividendos, a ser submetida à
AGO; Item 3 - Foi proposto pela Companhia, devendo ser submetido a aprovação da AGO, o valor
para o pagamento aos empregados a título de PLR relativo ao exercício de 2007; Item 4 - Aprovado,
por unanimidade, o Estudo Técnico de Viabilidade para Reconhecimento de Registro Contábil de
Ativo Fiscal Diferido em 31 de dezembro de 2007; Item 5 - Aprovado, por unanimidade, os valores
relativos à remuneração individual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2008;
Item 6 - Aprovado, por unanimidade, a convocação das Assembléias Gerais Extraordinária e
Ordinária; Item 7 - Aprovado, por unanimidade, a compra de 42.000.000 de litros de óleo diesel para
a operação da UTE William Arjona; Item 8 - Aprovados e ratificados, por unanimidade, os contratos
de compra e os de venda de energia elétrica celebrados pela sociedade controlada Tractebel
Energia Comercializadora Ltda.; Item 9 - Aprovado, por unanimidade, o Termo Aditivo nº 01 ao
Protocolo de Justificação de Incorporação da Companhia Energética Meridional - CEM pela
Tractebel Energia S.A.; Encerramento: Posta a palavra à disposição dos senhores Conselheiros
presentes, não houve qualquer manifestação, o que ensejou o Presidente a dar por encerrados os
trabalhos da reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata por mim, Secretário, que, depois
de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes,
inclusive o Presidente, e por mim. Rio de Janeiro/RJ, 07 de março de 2008. Declaro, na qualidade de
Secretário da 87ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é
transcrição resumida da ata que consta às fls. 0188 a 0190 do Livro de Atas das Reuniões do
Conselho de Administração da Companhia, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado
de Santa Catarina no dia 25 de março de 2008, sob o nº 20080730183. Florianópolis, 28 de maio de
2008. José Moacir Schmidt, Secretário.

31 de agosto, o prazo para importação sem tarifa, de trigo
produzido em países que não
integram o Mercosul. De acordo
com o governo, o benefício da
tarifa zero iria até 31 de junho,
mas foi estendido porque há risco de desabastecimento em julho e agosto. A colheita da safra
brasileira deve atrasar em um
mês devido a problemas climáticos. Na primeira semana de
maio, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) já tinha amplia-

do, de 1 milhão para 2 milhões
de toneladas, a cota de trigo de
terceiros países sem incidência
do imposto de importação.
Segundo informaram os empresários do setor, o valor do frete por tonelada de trigo é de US$
37 e a previsão é de que o vai
Brasil importar 6,5 milhões de
toneladas neste ano. O Ministério da Fazenda compromete-se a
ressarcir o Fundo de Marinha
Mercante no valor equivalente à
desoneração.

Curta
Redução de jornada
Cerca de 1,2 milhão de trabalhadores de 19 Estados participaram ontem de paralisações, manifestações, passeatas e atos que
ocorreram em todo o país para pedir redução da carga de trabalho
de 44 para 40 horas semanais, segundo informações das centrais
sindicais. Os protestos foram organizados por seis entidades que

reúnem sindicatos de trabalhadores: CUT, Força Sindical, UGT,
CGTB, CTB e Nova Central. Na terça-feira, os sindicalistas vão entregar aos parlamentares, em ato no
Congresso Nacional, um abaixoassinado em que os trabalhadores
pedem a redução da jornada sem
a redução nos salários, como prevê
a PEC 393 (Proposta de Emenda
Constitucional), de 2001.

GAFISA S.A.

GFSA3

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 01.545.826/0001-07 - NIRE 35.300.147.952
Extrato da Ata de RCA da Gafisa S.A. (“Companhia”)
Realizada em 26/05/2008, Lavrada na Forma de Sumário
1. Data, Hora e Local: No dia 26/05/2008, às 14hs, por conferência telefônica, conforme expressamente autorizado pelo Art. 20,
§ 2º, do Estatuto Social da Cia. 2. Convocação e Presença: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente
convocados. Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Cia., tendo-se verificado, portanto, quorum de instalação
e aprovação. 3. Composição da Mesa: Presidente: Gary Robert Garrabrant. Secretária: Fabiana Utrabo Rodrigues.
4. Deliberações: Foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas, aprovar (i) a retificação da
quantidade de debêntures a serem emitidas pela Cia. e distribuídas publicamente no âmbito da 5ª emissão de debêntures simples da
Cia., sendo a 1ª emissão de debêntures da Cia. para distribuição pública no âmbito do 3º programa de distribuição pública de
debêntures da Cia. (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), conforme aprovado pela reunião do Conselho de Administração da
Cia. realizada em 16/05/2008 (“RCA”), de maneira a autorizar a Cia. a aumentar a quantidade de Debêntures para 25.000, sendo 12.500
Debêntures da 1ª série e 12.500 Debêntures da 2ª série; (ii) a retificação do valor total da Emissão, conforme aprovado pela RCA,
de maneira a autorizar o aumento do valor total da Emissão para R$ 250.000.000,00; e (iii) a ratificação das demais deliberações
aprovadas pela RCA. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas:
Presidente: Gary Robert Garrabrant. Membros: Gary Robert Garrabrant, Thomas Joseph McDonald, Renato de Albuquerque,
Caio Racy Mattar, Richard L. Huber, Fabio Schvartsman e Gerald Dinu Reiss. Secretária: Fabiana Utrabo Rodrigues. Certifico que a
presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 26/05/2008. Fabiana Utrabo Rodrigues - Secretária.

