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Variações mensais (em %)

PETRÓLEO
Bolívia nacionaliza empresa
controlada pela BP no país C6

HOTELARIA
A Accor abrirá mais 34 hotéis econômicos
no Brasil, diz o diretor Franck Proust
C1

INFLAÇÃO
IPCA-15 tem alta de
0,40% em janeiro

6,6
5,79
4,55

A4

jan/08

jan/09

5,9
5,2
4,5

Fontes: FGV e Centro de Informações da Gazeta Mercantil

Descontos seguram
importações em alta
SÔNIA SALGUEIRO
SÃO PAULO

PRIMEIRO PLANO
TIM DISPARA COM DECISÃO DA CVM
As ações ordinárias (ON) da TIM Participações subiram quase 30% após a Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) determinar
uma oferta pública de aquisição dos papéis
da empresa em poder dos minoritários. B3

Os importadores de bens de consumo
decidiram sustentar o volume de compras no mercado externo neste início de
ano. A fórmula adotada pelas empresas
envolve uma combinação de negociações duras com fornecedores para conseguir descontos generosos e câmbio médio, para proteger as operações contra a
volatilidade da moeda. As companhias
buscam ampliar participação no mercado e ocupar os espaços abertos por redes
varejistas que importavam diretamente e
se retraíram neste período potencialmente perigoso de dólar alto, consumidor cauteloso e crédito escasso.
O diretor da Doural Presentes, Fernando Abdalla, tem apostado suas fichas na

negociação. “Os fornecedores estão entendendo nossa situação. Além disso, por
terem perdido o mercado norte-americano, que está em recessão, os chineses estão mais abertos à negociação.”

Na Interfood Importação, responsável
pela venda anual de 300 mil caixas dos vinhos Santa Helena, além do azeite Carbonell e dos chocolates Toblerone, a quedade-braço por preços é constante. Segundo
Bruno Airaghi, diretor da empresa, as discussões são árduas, mas os descontos permitem que as operações continuem.
Segundo o vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil
(AEB), José Augusto de Castro, os importadores terão dificuldade de manter esse
nível de compra durante todo o ano e as
aquisições de bens de consumo devem
recuar 16% em 2009, em comparação
com 2008. A importação de bens duráveis, como máquinas e automóveis, deve acusar com maior intensidade o imA9
pacto da crise, diz Castro.
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DEMANDA POR GÁS CRESCE 20,25%
O consumo de gás natural no Brasil cresceu
20,25% em 2008 em relação ao ano anterior,
informou a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado.
C6

CLIMA RECESSIVO PAIRA SOBRE DAVOS
Em ambiente recessivo, começa nesta quarta-feira a 39-a edição do Fórum de Davos, onde a elite mundial da política e dos negócios
tentará buscar saídas para a atual crise. A16

OPINIÃO

LILIANA LAVORATTI
Como se tivessem sete vidas, quase todos os políticos envolvidos em escândalos estão de volta.
O mais recente é Renan Calheiros.
A3

PLANO PESSOAL

FERNANDA CALFAT

ALTA RENDA O Royal Bank of Canada abriu consultoria de investimentos no Brasil para atender clientes de
alta renda. O objetivo é aproveitar oportunidades geradas com a crise para expandir os negócios no País,
B1
diz Michael L. Lagopoulos, CEO e chefe da divisão internacional do RBC Wealth Management.

Vale reorganiza
projetos sociais
em todo o País
CLÁUDIA LOBO E
SÉRGIO AGUIAR MATOS
RIO DE JANEIRO

A Vale reestruturou seus projetos sociais em todo o País, com o objetivo de
assegurar ganhos permanentes às comunidades vizinhas às áreas onde a mineradora atua. “Estamos acabando com
a era assistencialista para realizar trabalhos mais estruturantes”, afirma Demian Fiocca, diretor-executivo de Gestão e Sustentabilidade da empresa. C2

Acessórios grandes e
luxuosos dominam a
semana da moda
A São Paulo Fashion Week deixou
a clara mensagem de que a estação
de inverno valorizará os acessórios. Colares, brincos e broches devem ser grandes e luxuosos, como
as peças da chinesa Christine Yufon (foto). Ela trouxe às passarelas
verdadeiras esculturas, enormes e
irregulares. Cori, Ronaldo Fraga,
Samuel Cirnansck, UMA e Triton,
cada uma com sua influência, seD1
guiram o mesmo caminho.
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Os investidores com fôlego para esperar
retorno no longo prazo devem aproveitar o
atual momento para aplicar parte de seus
recursos em ações do setor bancário brasileiro, avaliam os analistas. A indicação pode parecer um contrassenso ante a perda de
33% do valor de mercado dessas empresas
no ano passado e das novas baixas no acumulado deste mês, acompanhando o desempenho do mercado acionário. Contudo,
é hora de aproveitar os preços atrativos,
“extremamente baratos em virtude dos lucros que os bancos devem apresentar”, e segurar as ações em carteira, pois o cenário
deverá melhorar. A Lopes Filho & Associados Consultores de Investimentos recomenda a compra dessas ações, bem como a
TOV Corretora. A Lopes espera alta média
de 5% a 10% nos lucros dos bancos, uma
rentabilidade entre 26% e 27%, e acredita
em potencial de cerca de 40% de valorização dos papéis do setor em 2010.
B3

ANA CECÍLIA AMERICANO
RIO DE JANEIRO

PREÇO DO ETANOL SOBE 3,5%
Enquanto o petróleo registra baixas, as usinas brasileiras comemoram mais uma alta
do álcool. O preço pago na indústria subiu
3,5% na última semana, para R$ 0,80. B7

ANDRÉ VIEIRA
O capital intelectual é o principal ativo das empresas, mas é preciso haver quem seja capaz
de mobilizar as pessoas na organização. A3

IOLANDA NASCIMENTO
SÃO PAULO

Investimento
da Petrobras
vai a US$ 174 bi

CRISE ATINGE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
A queda na demanda por colheitadeiras
provocou novas demissões na indústria de
máquinas agrícolas. Até agora, cerca de
1.225 vagas foram fechadas no Brasil. B8

AUGUSTO NUNES
Por que não foram estendidas aos fugitivos da
ditadura cubana as mãos que afagam o foragido da democracia italiana?
A10

Analistas veem
ações do setor
bancário como
boa aplicação

Faltam normas
para regular o
meio eletrônico
ANDREZZA QUEIROGA
SÃO PAULO

Pesquisa realizada pela advogada Juliana Abrusio, do Opice Blum Advogados
Associados, apontou as diferenças entre
as legislações eletrônicas entre sete países da América Latina. Uma delas é que
Brasil, Argentina e Venezuela não contam com normas específicas. O Peru ganha destaque pelo combate à pedofilia
pela web e o Chile por ser pioneiro na
América Latina em regular os delitos coA12
metidos no meio eletrônico.

Depois de quatro adiamentos, a Petrobras divulgou seu plano estratégico
2009-2013. Diferentemente do esperado, a empresa ampliou a projeção de investimentos. Serão US$ 174,4 bilhões
no quinquênio, volume 55% superior
ao anunciado para o período 20082012, de US$ 112,4 bilhões. Cerca de
90% dos aportes serão aplicados em
território nacional. “A prioridade clara
e explícita neste momento é o Brasil. O
investimento no exterior não vai crescer. Queremos otimizar nossos recursos
internacionais”, resumiu José Sérgio
Gabrielli, presidente da Petrobras.
Para analistas, a expressiva ampliação
dos investimentos em plena crise financeira
global é uma sinalização de que o governo
Lula usará a estatal como instrumento que
se somará a outras ações para minimizar os
A8
efeitos da desaceleração econômica.

Randon propõe reduzir salário e jornada
GUILHERME ARRUDA E WAGNER OLIVEIRA
CAXIAS DO SUL(RS) E SÃO PAULO

A Randon vai propor a 6 mil empregados de quatro unidades reduzir em
10% o salário em fevereiro, março e
abril e cortar cinco dias de trabalho da
jornada de cada um dos três meses. Os
funcionários da Randon Implementos,
Master, Jost, Suspensys e Randon Veículos — todos de Caxias do Sul — votarão amanhã a proposta apresentada
pela direção do grupo.
A medida vale para todos os níveis
hierárquicos das empresas e, de acordo
com o vice-presidente da holding Randon
S.A., Alexandre Randon, a possibilidade
de consulta está prevista em cláusula na

Convenção Coletiva de Trabalho.
“Se o mercado reagir positivamente
podemos antecipar o fim deste
acordo”, torce o
empresário.
O presidente
do Sindicato dos
ALEXANDRE RANDON
Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas de Caxias do
Sul, Assis Melo, é contra a proposta. “Reduzir salário não é garantia para a solução do problema, mesmo porque a
empresa não garante estabilidade.”
Com estoques ainda altos, montado-

ras prosseguem com anúncios de férias
coletivas. A General Motors informou
ao Sindicato dos Metalúrgicos de São
José dos Campos (SP) um novo período
de férias coletivas, entre 9 de fevereiro
e 1 o- de março, para 200 funcionários do
setor de CKD, que produz veículos desmontados para exportação.
Na última sexta-feira entraram em férias 1,7 mil funcionários do primeiro e segundo turnos da fábrica da PSA Peugeot
Citroën, em Porto Real (RJ). Eles vão ficar
em casa até o dia 26 de fevereiro, recebendo normalmente os salários. Já os 700
funcionários do terceiro turno ficam até
o fim de março — um período de quatro
meses — recebendo 75% do salário. C4

Google busca parceiros Bematech testa
nas vendas a empresas assembléia
CARLOS EDUARDO VALIM
SÃO PAULO

O Google lançou no Brasil o plano
global de vendas por meio de parceiros
de seus programas de escritório acessado pela internet, os Google Apps. A estratégia, que tem como objetivo ampliar
as vendas para empresas, concorrendo
diretamente com a líder desse nicho, a
Microsoft, foi anunciada nos Estados
Unidos há duas semanas, mas foi anteriormente testada na América Latina no
último ano. Qualquer empresa interessada em se tornar uma revendedora do

Google pode se inscrever pela internet e
tem comissão de 20% pela receita anual
de cada usuário registrado.
Segundo o diretor de vendas corporativas para a América Latina do Google, Clifton Ashley, cerca de 1 milhão de empresas
baixaram o Google Apps e há 10 milhões
de usuários ativos em todo o mundo.
Na sexta-feira, a Google Brasil ajuizou
ação no Supremo Tribunal Federal questionando decisão da Justiça carioca que garantiu acesso a dados de usuários do site de
relacionamento Orkut para investigações
criminais do Ministério Público. C3 E A12

geral on-line
MARIA LUÍZA FILGUEIRAS
SÃO PAULO

A paranaense Bematech vai estrear o formato de votação eletrônica de acionistas no
País. A ferramenta, introduzida aqui pela
consultoria MZ Consult, será lançada na
próxima Assembléia Geral Ordinária (AGO)
da empresa, agendada para março, e não
substitui a reunião presencial. Mas permite
a contabilização dos votos para atingir o
quórum mínimo obrigatório, destaca Marcel Malczewski, presidente da Bematech. A
B3
empresa tem hoje 5 mil acionistas.

