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ANP obtém bônus recorde na 14ª Rodada

Por Cláudia Schüffner, André
Ramalho e Rodrigo Polito | Do Rio

Com números recordes, a 14ª
Rodada de Licitações da Agência
Nacional do Petróleo (ANP)
arrecadou, ontem, R$ 3,842 bilhões
em bônus de assinatura, valor que
superou os R$ 2,8 bilhões obtidos
pelo governo na 11ª Rodada
realizada em 2013. Ao todo, vinte
empresas fizeram ofertas e
arremataram 37 dos 287 blocos
oferecidos, o equivalente a 12,89%
do total.

A arrecadação é a maior da
história da agência quando
considerados os leilões de áreas
exploradas sob regime de
concessão. O valor só é superado
pelos R$ 15 bilhões do leilão de
Libra, sob o regime de partilha de
produção.

O diretor-geral da ANP, Décio
Oddone, disse que os números do
leilão não deixam dúvidas quanto ao
interesse das empresas pelo Brasil.
"O setor de exploração 'offshore'
ficou 10 anos sem leilões [com áreas]
na Bacia de Campos."

Juntas num consórcio, Petrobras
e Exxon Mobil arremataram seis
áreas na Bacia de Campos, que
renderam R$ 3,441 bilhões em
bônus para a União e responderam
por quase 90% de todo o valor
arrecadado no leilão. Também coube

ao consórcio de gigantes o maior
bônus pago por um bloco no Brasil,
R$ 2,24 bilhões, oferecidos pela
área C-M-346 na Bacia de
Campos. Até então, o maior bônus
pago em um leilão da ANP tinha sido
R$ 350 milhões por um bloco na Foz
do Amazonas em 2013.

O leilão marcou, ainda, algumas
estreias: a americana Murphy Oil
adquiriu, em sociedade com a Exxon
e Queiroz Galvão, seus dois
primeiros blocos no país, na Bacia
Sergipe-Alagoas. Já a chinesa
CNOOC estreia como operadora,
na Bacia do Espírito Santo.

Até quem não conseguiu
arrematar áreas ficou satisfeito. É o
caso do presidente da Shell Brasil,
Andre Araujo, que fez propostas por
áreas na Bacia de Campos junto com
a espanhola Repsol mas não ganhou.
"Não é o que queríamos, mas estou
satisfeito com o resultado. O leilão
foi competitivo. Foi um bom leilão"
disse Araújo.

Antecessora de Oddone na ANP,
Magda Chambriard esperava uma
grande procura pela Bacia de
Campos. Ela considerava uma
oportunidade de as empresas
adquirirem blocos com potencial de
descobertas no pré-sal. As áreas, que
não foram oferecidas em leilões
passados por veto da ex-presidente
Dilma Rousseff, estão fora do
polígono oficialmente estabelecido
para o pré-sal e por isso serão

exploradas no regime de concessão
- que possui condições consideradas
mais favoráveis pela indústria.

"A Bacia de Campos tem
infraestrutura instalada e a
possibilidade de descobertas no pré-
sal, apesar de serem de difícil
interpretação", disse Magda, hoje
consultora da FGV Energia. Ela
também lembrou que as
participações governamentais
cobradas para a produção de
petróleo nessas áreas variam em
torno de 59%, enquanto no campo
de Libra, regime de partilha, chegam
a 75%.

Oddone admitiu que sua
expectativa de que o leilão
arrecadaria R$ 500 milhões tinha
sido conservadora, já que tomava
como base resultados anteriores.
Agora afirma que as estimativas de
arrecadação com as próximas
rodadas também cresceram. É o
mesmo que espera o ministro de
Minas e Energia, Fernando Coelho
Filho, para quem a magnitude das
ofertas serve de preparação para as
empresas para as próximas rodadas,
tanto entre aquelas que participaram,
vencedoras ou não, como as que não
fizeram ofertas.

Coelho Filho lembrou que a
arrecadação nas rodadas do pré-sal
em outubro será fixa em R$ 7,75
bilhões, caso todas as áreas do pré-
sal sejam arrematadas. Mas disse
esperar um percentual além do

EMPRESASValor Econômico



28/09/17

mínimo de óleo cedido à União, já
que as áreas serão repassadas no
regime de partilha. O percentual de
petróleo oferecido para a União será
o critério da escolha.

Questionado sobre o baixo
interesse em áreas terrestres
("onshore"), o ministro disse que o
governo quer estimular investimentos
nesse segmento. "Espero que o leilão
sirva de sinalização de que estamos
cuidando do 'offshore', mas
queremos de forma decisiva
estimular o 'onshore' brasileiro".

Oddone antecipou ao Valor  que
vai separar as áreas de mar e terra
oferecidas nos próximos leilões. Isso
será feito depois que a agência
colocar em oferta permanente as
áreas que já tenham sido leiloadas
sem terem interessados. Segundo
Oddone a medida vai reduzir o
número de blocos em terra nos
próximos leilões, evitando resultados
díspares como o da 14ª Rodada,
considerada um sucesso mas com
250 blocos sem interessados. "Os
próximos leilões terão menos blocos
e isso vai evitar a sensação de
fracasso quando na realidade o
resultado é um sucesso", disse.
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Ágio fortalece liberação adicional do orçamento

Por Fabio Graner e Edna Simão
| De Brasília

O resultado dos leilões de
petróleo surpreendeu a equipe
econômica, que temia até uma
frustração da receita de R$ 1 bilhão
originalmente prevista no Orçamento
com os certames - chegou-se a falar
de apenas R$ 500 milhões em bônus
de assinatura. A receita de R$ 3,84
bilhões projetada com os bônus de
assinatura, juntamente com o saldo
extra de pouco mais de R$ 1 bilhão
nos leilões de venda de usinas da
Cemig (cuja arrecadação total é de
R$ 12,14 bilhões), fortalece o
cenário de liberação adicional de
recursos do orçamento, além dos R$
12,8 bilhões anunciados na semana
passada.

Nos bastidores já se fala em
números da ordem de pelo menos
R$ 5 bilhões de liberação adicional.
O governo, contudo, ainda não tem
um valor definido e nem uma
previsão de quando isso irá
acontecer. Existe a possibilidade de
um relatório extemporâneo de
receitas e despesas, mas também há
a possibilidade de deixarem apenas
para o último relatório bimestral do
ano, que tem que sair em novembro.

Segundo fontes da equipe
econômica, o assunto já começará a
ser discutido amanhã. Uma parte do
governo defende que nova liberação
ocorra apenas após a definição sobre
os recursos remanescentes de
precatórios não sacados que estão
presos em bancos públicos, que
envolvem um montante pouco
superior a R$ 2 bilhões adicionais aos
R$ 8 bilhões que já estão na conta.
"Assim evita-se fazer as coisas
pingadas", comenta uma fonte,
destacando que nas próximas
semanas já deverá ter alguma
definição sobre isso.

O resultado da 14ª rodada ontem
também deixou o governo mais
animado quanto ao leilão de petróleo
do pré-sal, a ser realizado no
próximo mês, que envolve áreas de
maior potencial arrecadatório para o
Tesouro Nacional.

Uma fonte do setor privado
concorda. E lembra que a edição
recente de medidas na área de
petróleo (renovação do programa
Repetro e a Medida Provisória 795,
que alterou a tributação do setor
petrolífero, fortaleceram a demanda
pelos leilões de ontem e para os
próximos também, embora
prejudiquem o potencial futuro de
arrecadação tributária com a efetiva

exploração dos campos concedidos.
Segundo a fonte, desoneração
promovida na MP aumentou o valor
presente dos campos, o que ajudou
na geração do elevado ágio a ser
pago pelas empresas para obter o
direito de exploração.

O secretário de
Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda, Mansueto de
Almeida, comemorou ontem, em sua
conta na rede social Twitter, tanto o
resultado dos leilões de petróleo
como das hidrelétricas da Cemig.
"Estou muito feliz com resultados dos
leilões de petróleo e energia hoje
[ontem]. Tivemos ganho extra de
pelo menos R$ 3 bilhões com os dois
leilões", disse.

Ele ressaltou que há cerca de duas
semanas "alguns achavam que o
resultado no leilão de petróleo não
daria mais de R$ 500 milhões" e "deu
quase R$ 4 bilhões". "O leilão das
hidrelétricas da Cemig também foi
fantástico. Ágio de R$ 1 bilhão
mostrou que acertamos na definição
da outorga mínima", comentou.

Mansueto disse ainda que "um
país se beneficia da produção
eficiente e tributos gerados para
investir em política social. País
produtor é coisa do passado".
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Hidrelétricas da Cemig
são vendidas por R$ 12 bilhões

Por Camila Maia, Fernanda
Pires, Luciano Máximo e Rodrigo
Polito | De São Paulo e do Rio

O leilão de venda de quatro
hidrelétricas realizado ontem pelo
governo federal em São Paulo foi um
sucesso mesmo com a névoa de
insegurança criada pela Cemig, que
tentou impedir a realização do
certame até o último instante. Entre
um lote e outro, as vozes dos poucos
manifestantes contrários à
privatização do lado de fora da B3
muitas vezes se sobressaíam em
relação aos anúncios de abertura
dos envelopes, mas isso não reduziu

o interesse dos investidores pelos
ativos ofertados. O governo
conseguiu arrecadar R$ 12 bilhões
em outorgas, ágio de R$ 1 bilhão em
relação aos mínimo esperado.

O maior destaque foi a atuação
da chinesa SPIC Overseas, que
arrematou a concessão de São
Simão, a maior das usinas ofertadas,
e se comprometeu a pagar R$ 7,18
bilhões em outorga, ágio de 6,51%
ante o montante mínimo estabelecido
pelo governo, de R$ 6,7 bilhões.

Até então, a companhia tinha uma
atuação discreta no Brasil, por meio
da Pacific Hydro, que foi adquirida
pela chinesa no começo do ano, e

que opera dois parques eólicos no
Nordeste, que somam 58 megawatts
(MW) de potência. A SPIC
Overseas, porém, vinha tentando se
consolidar no Brasil há um certo
tempo.

A companhia chinesa estava
negociando com Odebrecht e Cemig
a aquisição da participação das duas
na megausina de Santo Antonio, no
rio Madeira (RO), mas as tratativas
foram suspensas há pouco mais de
um mês por não haver um acordo
sobre as condições da transação.

Depois de arrematar a concessão
de São Simão ontem, no único lance
pela hidrelétrica, a SPIC, que
aparentava ter fôlego para levar
todos os ativos licitados, retirou as
propostas pelas demais usinas. Isso
se explica pelo perfil das grandes
empresas chinesas, que se
concentram na gestão de grandes
ativos, e não de médio porte como é
o caso de Jaguara, Miranda e Volta
Grande.

As três hidrelétricas ficaram com
estrangeiras já veteranas no Brasil.
A franco-belga Engie levou as usinas
de Jaguara e Miranda, ao
desembolsar, respectivamente, R$
2,171 bilhões e R$ 1,36 bilhões por
cada uma, ágio de 13,59% e 22,43.
A italiana Enel também fez lances
pelas duas usinas, mas foi derrotada.
No caso de Volta Grande, a Enel foi
a única a fazer oferta, de uma outorga
de R$ 1,292 bilhão, prêmio de
9,85%.
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"O leilão foi 100% bem-sucedido.
Houve ofertas pelos quatro lotes, e
não era um leilão qualquer, o valor
mínimo [da outorga] era de R$ 11
bilhões", disse Claudio Sales,
presidente do Instituto Acende Brasil.
Segundo ele, a expectativa não era
de um "ágio estratosférico",
justamente pelo valor mínimo já ser
muito alto.

A avaliação de que a disputa foi
um sucesso é compartilhada por
Thais Prandini, diretora da
consultoria Thymos Energia. "Claro,
se o governo fizer aprimoramentos
vai conseguir mais investidores [em
outros leilões]. Mas foi considerado
um sucesso, todas as usinas foram
vendidas com ágio interessante",
disse.

Até a noite de terça-feira, ainda
havia incerteza se o leilão iria de fato
ocorrer. O ministro Dias Toffoli,
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), negou no fim daquele
dia o pedido da Cemig para
suspender a disputa. A estatal
recorreu contra a decisão na manhã
de ontem, mas o mérito ainda não
foi apreciado.

O secretário especial da
Secretaria do Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI), Adalberto
Vasconcelos, lembrou ainda que há
um acórdão do Tribunal de Contas
da União (TCU) que determinou que
o leilão era o caminho "adequado"
para as hidrelétricas.

Os riscos jurídicos associados às
tentativas da Cemig de manter as
concessões, impedir ou cancelar o
leilão eram vistos como obstáculos
ao sucesso do certame. Para
advogados com atuação na área, a
estatal mineira vai seguir tentando
anular o resultado, mas ainda assim
o risco é considerado pequeno. Isso
porque já há um entendimento do
STF de que não há guarida no
argumento da companhia de que a
renovação do prazo das concessões
de São Simão, Miranda e Jaguara
deveria ser automática, pois se trata
de uma possibilidade e não algo
mandatório.

O segundo ponto que leva os
advogados a considerarem baixas as
chances de sucesso de uma investida
jurídica da Cemig contra o leilão é o
fato de o certame ter sido bem-
sucedido. "Foi legítimo, não teve
vícios, foi realizado de forma
transparente e pública. O terceiro de
boa-fé não pode ser afetado por um
eventual pleito da Cemig", diz um
especialista que pediu para não ser
identificado. No limite, se for o caso,
a estatal mineira poderia ser
indenizada por perdas e danos se
tivesse algum direito.

A avaliação de que a percepção
de risco dos investidores era baixa
também foi feita no Ministério de
Minas e Energia. O secretário-
executivo da pasta, Paulo Pedrosa,
afirmou em entrevista à imprensa
após o certame que "a resposta está
dada pela presença dos investidores,
que fizeram propostas concretas de

valor significativo."

Os executivos que estavam
representando as companhias
vencedoras também ressaltaram não
ver riscos. A presidente no Brasil da
Pacific Hydro, controlada da SPIC,
disse que a participação no certame
mostrou a disposição da empresa de
investir no país, assim como sua
confiança nas instituições brasileiras,
apesar da desconfiança quanto aos
rumos das conversas entre a Cemig
e o governo em torno de um acordo
para tirar usinas da disputa.

Também presente ontem,
Guanhua Li, diretor-executivo do
departamento de estratégia da
chinesa, disse estar "feliz e confiante
no Brasil como parceiro econômico
no setor elétrico."

Em nota, o presidente da Enel no
Brasil, Carlo Zorzoli, comemorou a
vitória e disse que o leilão
demonstrou que a italiana continua
com uma estratégia de crescimento
de longo prazo no país.

As duas empresas não quiseram
comentar sobre as estratégias de
financiamento para o leilão. Já a Engie
declarou que vai utilizar o mercado
financeiro. "Já temos bancos
oferecendo [propostas]. Vamos
buscar financiamento de custo baixo
e prazo longo. Estamos discutindo
detalhes com quatro ou cinco
bancos", disse, ao Valor, Maurício
Bähr, presidente do grupo Engie no
Brasil. A companhia é controladora
da Engie Brasil Energia.
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Estatal mineira deve focar
na venda de outros ativos

Por Marcos de Moura e Souza,
Camila Maia e Fernanda Pires | De
Belo Horizonte e São Paulo

Ao não conseguir participar do
leilão das quatro hidrelétricas, a
Cemig perdeu um terço da sua
capacidade instalada. Mas também
evitou aumentar ainda mais seu já
elevado endividamento, o que
sempre preocupou os investidores.
Desde que a estatal mineira divulgou
seu plano de venda de ativos, não
chegou a anunciar nenhuma
operação relevante, apenas
intenções. Se a companhia
conseguisse financiamento para
pagar a outorga bilionária das usinas,
a mensagem ao mercado seria
contraditória e danosa à imagem da
companhia.

O lado negativo da devolução
definitiva das usinas - que estão
sendo operadas pela Cemig desde
o início do ano por uma receita para
manutenção dos ativos - será um
faturamento menor em comparação
com a registrada até o fim de 2016.
Até então, a estatal vinha explorando
as hidrelétricas sem contratos,
liquidando a energia no mercado
livre.

Segundo Adézio Lima, diretor

financeiro da Cemig, a tarefa da
empresa será conseguir manter
lucros equivalentes aos de antes da
perda das usinas. Investimentos em
geração eólica ou compartilhada não
darão à empresa - ao menos no
curto e médio prazo -a mesma
capacidade de geração. "Não há
mais espaço no Brasil para novos
parques de geração hídrica."

Mesmo sem essas hidrelétricas,
a companhia continua relevante no
setor elétrico. Deixará de ser a
segunda maior elétrica em termos de
potência instalada, mas ainda tem um
parque gerador considerável,
atuação forte em transmissão de
energia, sem falar na concessão de
distribuição em quase todo o Estado
de Minas Gerais. Além disso, a
Cemig tem atuação em outras áreas,
como a Gasmig, a Cemig Telecom,
e uma área crescente de distribuição,
sem falar nas participações na Light
e na Renova Energia.

O desafio agora é fazer o dever
de casa, e cumprir finalmente o plano
de venda de ativos.

Segundo Lima, entre abril e maio
de 2018 a Cemig já deve ter em seu
caixa valores referentes à venda da
Light e da Renova. "No caso da
Light, há seis investidores fazendo

análise da empresa e no caso da
Renova, a Brookfield [gestora de
ativos] está fazendo o due diligence
para em seguida discutir uma
proposta", disse.

Outra operação importante e que
parecia avançada perdeu embalo.
Era a venda da fatia que a Cemig
detinha na usina de Santo Antônio,
em Rondônia. Os chineses da SPIC
e a Cemig, disse Lima, já estavam
na fase de fechamento de detalhes
do contrato quando as negociações
mudaram e foram suspensas há mais
de um mês.

Em relação às hidrelétricas
licitadas ontem, Lima disse que a
Cemig calcula que tem a receber R$
5 bilhões em indenizações por
investimentos não amortizados. "O
governo nos propôs R$ 1,25 bilhão."
Lima contou ainda nunca ter
acreditado que o governo federal
tinha interesse em negociar um
acordo. "Eu era muito cético. Eles
enrolaram a gente o tempo todo.
Queriam negociar, negociar e nunca
aceitavam [de fato as condições de
conversa]", disse. A Cemig, informou
ele, vai continuar brigando na Justiça
pelo que acredita ser seu direito de
renovar por mais 20 anos as
concessões de Jaguara, Miranda e
São Simão.
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Governo festeja, mas bancada
de Minas ameaça reformas

Por Raphael Di Cunto, Marcelo
Ribeiro, Marcos de Moura e Souza,
Edna Simão e Fábio Pupo | De
Brasília e Belo Horizonte

O governo reagiu com
empolgação ao resultado do leilão
das usinas hidrelétricas da Cemig,
dizendo que demonstra a retomada
da confiança no país, enquanto
parlamentares da base aliada e da
oposição, que cobravam a
manutenção da estatal como
operadora das instalações, se uniram
nas críticas à "falta de consideração
e respeito com Minas Gerais" e
afirmaram que, embora tenha
negociado, o governo federal nunca
esteve aberto ao acordo.

Vice-presidente da Câmara e
coordenador da bancada de Minas
Gerais no Congresso, o deputado
Fábio Ramalho (PMDB-MG)
divulgou nota contra a equipe
econômica e disse que, com esse
pensamento, a reforma da
Previdência não será aprovada.
"Estamos diante de um governo que
só pensa nos bancos. Temos um
ministro que só pensa em banco e
como eles vão continuar a ganhar
dinheiro. Isso é claramente visível
pela adoção da política de elevadas

taxas de juros que enriquece alguns
e relega o povo à pobreza e ao
desemprego. Ao não investir em
infraestrutura o governo escolhe não
empregar os brasileiros", afirmou.
Segundo Ramalho, a bancada
mineira e a Cemig tentarão impedir
que o resultado do leilão de confirme
com ações na Justiça.

Para o deputado Leonardo
Quintão (PMDB-MG), a decisão do
governo pode ter consequência sem
votações relevantes do Congresso.
"Todos estão muito insatisfeitos",
disse. O grupo já se dedica a impedir
outra venda, a do controle da
Eletrobras e de Furnas para a
iniciativa privada, com o lançamento
de uma frente parlamentar com toda
a bancada de Minas.

O governador de Minas Gerais,
Fernando Pimentel (PT), criticou o
governo do presidente Michel Temer
(PMDB), dizendo que tentou
negociar com a União, "mas não
encontrou espaço". "O tempo dirá se
a decisão do governo federal foi a
mais correta para o país. Para Minas
Gerias com certeza não foi", disse,
em vídeo no Facebook. O petista
ainda politizou ao lembrar que o
assunto poderia ter sido resolvido
por seu antecessor, o ex-governador

e hoje senador Antônio Anastasia
(PSDB), que rejeitou o acordo com
a ex-presidente Dilma Rousseff para
reduzir o valor da tarifa de energia
em 2012 em troca da prorrogação
automática das concessões por 20
anos.

Os ministros Henrique Meirelles
(Fazenda) e Dyogo Oliveira
(Planejamento) comemoraram, com
mensagens no Twitter, o resultado do
leilão. De Londres, Meirelles disse
que o sucesso na venda das usinas
de Volta Grande, São Simão,
Jaguara e Miranda "confirma a
trajetória de recuperação da
economia do país". "A retomada da
economia começa a dar frutos
também ao criar ambiente para a
atração dos investimentos
estrangeiros', afirmou.

Já Dyogo disse que o resultado e
ágio do leilão foram "satisfatórios e
dentro das expectativas". "Resultado
do leilão reforça que governo tem
adotado projeções seguras a
respeito das receitas", afirmou,
acrescentando que "a participação de
diferentes grupos internacionais
demonstra confiança na economia do
país". Nenhum dos dois comentou as
críticas da bancada mineira.
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Câmara aprova texto-base do novo Refis

Governo vai tentar reverter
perdas na arrecadação com
destaques que serão apresentados
semana que vem

CRISTIANE JUNGBLUT E
MARTHA BECK

BRASÍLIA - A Câmara dos
Deputados aprovou, ontem, o texto-
base da medida provisória (MP) que
cria o novo Refis (programa de
renegociação de dívidas com a
Fazenda Nacional). A votação foi
simbólica. Foi uma derrota do
governo, que recorrerá a destaques
a serem apresentados na próxima
semana para tentar salvar parte da
arrecadação perdida com o relatório
do deputado Newton Cardoso
Júnior (PMDB-MG). O texto
aprovado pelos deputados sofreu
várias modificações em relação ao
que foi encaminhado ao Congresso
pelo Executivo. Isso porque o
relator da MP alterou o Refis para
dar mais benefícios aos devedores.
Tanto que a equipe econômica
preferia que o relatório não fosse
apreciado e que a MP simplesmente
perdesse a validade. Cardoso
ampliou os descontos de juros e
multas para quem renegociar débitos
e passou a permitir que os
contribuintes utilizem prejuízo fiscal
para abater dívidas com a
Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN). Isso, segundo os
técnicos, acaba reduzindo a
arrecadação prevista com o
programa.

Originalmente, ela era de R$ 13,3
bilhões. Depois, foi reduzida para R$
8,6 bilhões. Com a aprovação do
parecer do relator, os técnicos da
equipe econômica avaliam que a
arrecadação de 2017 ficará entre R$
3 bilhões e R$ 4 bilhões. Um
integrante do governo ouvido pelo
GLOBO explicou que esse montante
considera o valor que os
contribuintes que já aderiram ao
Refis renegociaram. Esse grupo tem
um total de débitos de R$ 70 bilhões.
Para que o montante arrecadado no
ano seja maior, e chegue a R$ 4,6
bilhões, o total de dívidas
renegociadas precisa subir para R$
100 bilhões até o fim do ano. O
texto-base foi aprovado depois de
horas de discussão no plenário. A
oposição, em especial o Psol,
apresentou vários requerimentos na
tentativa de arrastar e atrasar a
votação. Por volta das 15h, os
deputados começaram efetivamente
a discutir o mérito e o texto de
Newton Cardoso.

CONTRA-ATAQUE DA
BANCADA MINEIRA

A sessão de votação foi recheada
de críticas ao leilão de usinas da
Cemig, realizado na manhã de ontem.
O vice-presidente da Câmara,
deputado Fábio Ramalho (PMDB-
MG), fez discurso em plenário aos
berros contra o certame e criticou
duramente o governo do presidente
Michel Temer, de quem diz ser
amigo. A bancada de Minas Gerais

estava unida contra o leilão e a favor
do texto de Cardoso. — Eu quero
falar aqui, como coordenador da
bancada mineira, da insatisfação da
venda das usinas da Cemig, em que
foi quebrado um acordo dos
ministros da área econômica. E hoje,
como coordenador da bancada
mineira, eu pediria aos 53 deputados
de Minas Gerais que votassem com
o relator o requerimento do Refis,
para demonstrar ao governo que
respeite Minas Gerais. Nós não
temos compromisso de votar com o
governo — declarou o deputado em
plenário.

Logo no início do debate sobre a
MP, o deputado Glauber Braga
(Psol-RJ) foi à tribuna criticar as
modificações feitas pelo relator na
MP. O parlamentar insistiu que
Cardoso respondesse se as
empresas de sua família, que devem
mais de R$ 50 milhões ao Fisco e
são candidatas potenciais ao Refis,
vão ingressar no programa. — Vossa
Excelência se compromete que as
dívidas das empresas em que o
senhor é sócio não serão negociadas
no Refis? O senhor assume esse
compromisso? — disse Braga. O
relator não respondeu. Já o Senado
aprovou, ontem, o projeto de lei de
conversão (PLV) que institui o
Programa de Regularização de
Débitos não Tributários (PRD).
Assim como o Refis, o programa
permite a renegociação de dívidas
junto a autarquias, fundações
públicas federais e com a

ECONOMIAO GLOBO
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Procuradoria-Geral Federal.
Poderão ser quitados os débitos
vencidos até 31 de março deste ano.
Entram na renegociação pessoas
jurídicas e físicas. O texto será
encaminhado para sanção
presidencial.

BNDES VAI DEVOLVER
R$ 33 BI À UNIÃO

O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) vai devolver à
União, até amanhã, R$ 33 bilhões,
informou o Ministério do
Planejamento. A operação foi
aprovada pelo conselho de
administração do banco público na
última terça-feira. No total, o
BNDES deve devolver R$ 50
bilhões ao governo em 2017. Está
previsto ainda o retorno de mais R$

130 bilhões em 2018. Na semana
passada, o diretor da área financeira
do BNDES, Carlos Tadeu de
Freitas, disse à agência de notícias
Reuters que a demanda do governo
federal para que o banco devolva R$
130 bilhões aos cofres públicos em
2018 ainda está sendo negociada.

No ano passado, o Tesouro
Nacional já havia recebido R$ 100
bilhões do BNDES. Foi uma das
primeiras medidas anunciadas após
a posse do presidente Michel Temer
e teve o objetivo de melhorar as
contas públicas e tentar estimular a
retomada da confiança na economia.
Os valores devolvidos ao governo
federal serão usados na redução na
dívida bruta do setor público, que
somou 73,8% do Produto Interno
Bruto (PIB), ou R$ 4,72 trilhões, em
julho deste ano. (Com G1)
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Temer contraria objetivo fundamental
EDUARDO MATARAZZO SUPLICY E LEANDRO TEODORO FERREIRA

Diz o artigo 3º inciso III da
Constituição que constitui objetivo
fundamental do Brasil erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir
desigualdades sociais e regionais.

Dentre os principais instrumentos
para atingir esta meta, os governos
Lula e Dilma, após racionalizarem e
unificarem os programas Bolsa
Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio
Gás -iniciados no governo Fernando
Henrique- e Cartão Alimentação,
criaram o Bolsa Família, que foi se
expandindo gradualmente.

Em dezembro de 2003, 3,5
milhões de famílias foram
beneficiadas. Em julho de 2014,
14.204.279 famílias. Até outubro de
2016, o número de beneficiárias
esteve, em média, acima de 13,9
milhões.

Desde então, vem diminuindo,
até chegar a 13.417.699 famílias
neste mês de setembro.

Pelas previsões dos Projetos de
Lei Orçamentária, os gastos
previstos com o programa Bolsa
Família passaram de R$ 28,2
bilhões, em 2016; R$ 29,2 bilhões,
em 2017; e apenas R$ 26 bilhões,
em 2018.

Isso significa que o número de
famílias no programa, sem considerar
ajuste em seu valor, diminuirá para
12.055.119 em 2018. Se houver
ajuste, ao menos de acordo com a
inflação, a queda será ainda maior.

Ressalte-se que os candidatos
presidenciais em 2014 enalteceram
o Bolsa Família e se comprometeram
a aumentá-lo em valor e em número
de famílias. Aécio Neves (PSDB-
MG) foi um deles.

O Banco Mundial, a ONU e o
Ipea enalteceram como o programa
contribuiu para diminuir a pobreza
extrema.

Os governos de países da
América Latina e da África visitaram
o Brasil para estudá-lo e seguirem o
exemplo. Souberam que o Brasil é o
primeiro país do mundo que aprovou,
por todos os partidos, a lei 10.835/
2004, sancionada por Lula, que
prevê a instituição da RBC (Renda
Básica de Cidadania), por etapas,
começando pelos mais necessitados,
como faz o Bolsa Família.

Em outubro de 2013, os 81
senadores encaminharam à
presidenta Dilma Rousseff uma
proposta de criação de Grupo de

Trabalho para estudar as etapas até
que se instituísse a RBC. Em 1º de
junho de 2016, ela recebeu um dos
autores, Eduardo Suplicy, no Palácio
do Alvorada, e considerou de bom
senso que se criasse um grupo de 15
dentre os melhores especialistas no
tema.

Infelizmente, ela não voltou ao
Palácio do Planalto para dar esse
passo. Em 25 de julho último, a
Fundação Perseu Abramo instituiu
um grupo formado por estudiosos do
assunto de transferências de renda
para estudar a transição para a RBC.

Dilma mencionou em março, em
Genebra, que o maior erro de seu
governo foi conceder um volume
muito grande de desonerações
fiscais, com a convicção de que os
empresários as usariam para
aumentar investimentos e impulsionar
a economia. Infelizmente, ela
observou, utilizaram-se para ficar
com lucros maiores.

Estudo realizado pela Instituição
Fiscal Independente do Senado
mostrou que as renúncias fiscais do
governo nos anos 2016, e previstas
para 2017 e 2018, somam,
respectivamente, R$ 271 bilhões, R$
284,8 bilhões e R$ 284,5 bilhões.
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Se no lugar de conceder tais
benefícios para as pessoas que têm
maior renda tivéssemos pagado uma
Renda Básica de R$ 100 por mês,
ou R$ 1.200 por ano, aos 207
milhões de residentes em nosso país,
igual para todos, teríamos um gasto
da ordem de R$ 248,4 bilhões.

Todas as pessoas passariam a ter
o direito inalienável de participar da
riqueza comum de nossa nação.

Essas reflexões foram objeto de
debate no 17° Congresso
Internacional da Basic Income Earth
Network, que ocorreu em Lisboa
neste mês, onde nós dois e outros
15 brasileiros estivemos.

O interesse pelo tema se espalha
pela Terra com grande vigor. Dentre
seus entusiastas estão Celso Furtado,
James Tobin, Philippe Van Parijs,
Bertrand Russell, Martin Luther King
Jr, bispo Desmond Tutu e Mark
Zuckerberg. No Brasil, todos que
defendem a RBC enaltecem o Bolsa
Família.

EDUARDO MATARAZZO
SUPLICY, doutor em economia pela
Universidade Estadual de Michigan
(EUA), é vereador (PT) de São
Paulo. Foi senador de 1991 a jan.
2015

LEANDRO TEODORO
FERREIRA é mestrando em Políticas
Públicas pela Universidade Federal
do ABC
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 Leilões arrecadam mais que o previsto e
dão folga de R$ 4 bi ao caixa do governo

Equipe econômica contava
inicialmente com uma receita de
R$ 11 bi com as usinas da Cemig
e mais R$ 700 milhões com áreas
de óleo e gás, mas ágio garantiu
uma arrecadação de R$ 15,9 bi, o
que pode permitir uma liberação
maior de recursos para ministérios

Adriana Fernandes/BRASÍLIA

O dia de ontem foi de alívio
para a equipe econômica com o
sucesso de dois leilões. Em São
Paulo, pela manhã, foram
concedidas a estrangeiros quatro
usinas da estatal mineira Cemig.
E, à tarde, no Rio, foram
arrematados 37 blocos para
exploração e produção de petróleo
e gás. O ágio das concorrências
surpreendeu as expectativas do
próprio governo, garantindo uma
receita extra de R$ 4,2 bilhões
para o caixa da União.

O reforço no caixa deu alívio
fiscal num momento de dificuldade
política para o presidente Michel
Temer e abriu espaço para uma
liberação maior das despesas do
Orçamento até o final do ano, além
dos R$ 12,8 bilhões anunciados na
semana passada. O governo
contava inicialmente com R$ 11
bilhões com o leilão das usinas da
Cemig e R$ 700 milhões com a
venda dos blocos de petróleo.
Mas o resultado alcançado foi de
R$ 12,1 bilhões na licitação das

usinas e R$ 3,8 bilhões nas áreas
de exploração de petróleo.

Os R$ 15,9 bilhões de receitas
ainda em 2017 afastaram, na
prática, o pior risco fiscal que
estava no caminho do governo: a
possibilidade concreta de uma
paralisação efetiva da máquina
administrativa pelo forte corte em
vigor que tem maltratado muitas
áreas essenciais do serviço
público. A manutenção do corte
atual de R$ 45 bilhões por mais
tempo seria insustentável. A
discussão agora na equipe
econômica é se a liberação maior
das despesas poderá ser feita logo.

Para o governo e analistas
econômicos, o sucesso do leilão
também afastou o risco de
descumprimento da meta fiscal
deste ano. Essa possibilidade
continuava no radar mesmo depois
de o Congresso ter mudado a meta
fiscal permitindo um rombo de até
R$ 159 bilhões. Refis. A opção será
liberar agora um valor maior ou
deixar uma margem de segurança
para administrar riscos de perda
de receitas até o final do ano,
inclusive com o Refis
(parcelamento de débitos
tributários) aprovado ontem com
grandes mudanças que favorecem
os contribuintes devedores. A
margem obtida com os leilões
pode compensar a perda de
arrecadação com a flexibilização

das regras do Refis. (Leia
reportagem na página B3)

A equipe econômica ainda tem
uma espécie de "colchão" de R$ 4
bilhões com a liberação de receitas
de precatórios (ordens de
pagamento de ações perdidas pela
União, mas que não foram
resgatadas pelos vencedores há
mais de dois anos). Segundo
apurou o Estadão/Broadcast, o
Ministério do Planejamento só vai
recomendar uma liberação maior
se pareceres forem editados para
garantir os recursos. Entre perdas
e ganhos, a margem para um
desbloqueio maior do Orçamento
subiu para cerca de R$ 7 bilhões.

Na Fazenda, porém, há uma
avaliação de que a liberação de R$
12,8 bilhões prevista para ser feita
amanhã já seria suficiente. O
argumento é de que qualquer
expansão de despesas neste
momento criaria pressão em 2018
em função do teto de gastos (que
trava o crescimento dos gastos
públicos à inflação). Para o
economista-chefe da corretora
Tullet Prebon, Fernando Montero,
começaram a aparecer dados bons
também do lado fiscal, inclusive
melhoria da arrecadação de
tributos. Ele lembrou que até 15
dias atrás havia muita dúvidas
fiscais, que agora começam a se
dissipar.

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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 Como avaliar estes leilões
Celso Ming

A análise dos leilões das
quatro usinas da Cemig e da 14 a
rodada de concessões de petróleo
realizados nesta quarta-feira não
pode restringir-se ao resultado de
caixa, embora ele também tenha
sido expressivo e deverá
contribuir para a redução do
rombo das contas públicas. Mais
importante do que isso é a nova
postura da administração
econômica, que abandonou a
retranca postergadora e
protecionista que prevaleceu ao
longo do período Dilma, e a
resposta positiva dos
interessados.

O leilão das hidrelétricas da
Cemig trouxe mais capital
estrangeiro e provavelmente
agregará mais eficiência na
administração desse patrimônio.
Podem-se esperar agora mais
investimentos como, por exemplo,
a instalação de placas flutuantes
ao longo dos reservatórios para
geração de energia elétrica de fonte
solar, que aproveitará melhor as
linhas de transmissão já existentes.

Nas unidades leiloadas
deixarão de imperar o
patrimonialismo e cupinchismo
dos chefes políticos da hora,
situação que as deixará menos
vulneráveis à corrupção e aos
cabides de emprego. E essas

conquistas não são pouca coisa. O
interesse demonstrado pelos
concorrentes ao leilão, num setor
tão fortemente abatido pelo
intervencionismo, poderia ser
maior não fosse a relativamente
baixa qualidade dos ativos
brasileiros tal como avaliada hoje
pelas agências de análise de risco.

Mas ficou clara entre os
participantes a recuperação da
confiança nas instituições e nas
leis brasileiras. Embora continuem
sendo esperados recursos judiciais
contra a transferência definitiva
dessas hidrelétricas, este obstáculo
não foi considerado fator
impeditivo à realização dos
leilões. E à medida que crescer a
participação de outras empresas,
o setor elétrico ficará menos
exposto ao jogo predador dos
políticos. O leilão das usinas da
Cemig deve ter melhorado a
atratividade do próximo leilão das
distribuidoras da Eletrobrás e,
também, de energia nova agendado
para dezembro.

Quanto ao leilão de novas áreas
de petróleo, em terra ou nas áreas
da plataforma marítima acima da
camada de sal, há dois fatos
positivos importantes a considerar.
O primeiro deles é o de que o
governo recuperou o sentido de

urgência, abandonou a inércia dos
governos anteriores, à espera pela
melhora de preços do petróleo. O
segundo tem a ver com
flexibilização das regras do jogo.
Foram reduzidas as exageradas
exigências de conteúdo local
(encomendas às empresas
brasileiras), que vinham
aumentando substancialmente os
custos de investimentos de
produção.

Felizmente, prevaleceu o
entendimento de que é preciso tirar
o atraso e apressar os
investimentos, não só para reativar
o emprego num setor prostrado
pela imobilidade, mas, também,
para proporcionar mais receitas
com royalties que tanta falta vêm
fazendo nos orçamentos
combalidos dos Estados e
prefeituras. A Agência Nacional do
Petróleo já tem agendados para
este ano mais dois leilões de áreas
e outros dois, para 2018 e 2019.
Também se propõe a fazer duas
rodadas de venda de campos
maduros em terra, no Recôncavo.

O sucesso do leilão desta
quarta-feira deve ser visto como
espécie de prévia para o resultado
do leilão de 27 de outubro, que
contemplará cobiçadas áreas do
pós-sal na Bacia de Santos.

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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 BNDES devolve R$ 33 bi à União

O BNDES aprovou na noite de terça-
feira a devolução antecipada de R$ 33
bilhões ao Tesouro Nacional, da dívida
de longo prazo contraída após os aportes
bilionários entre 2009 e 2014. Os
recursos poderiam voltar aos cofres do
Tesouro ainda ontem.

No início do mês, os Ministérios do
Planejamento e da Fazenda mandaram o
pedido de devolução antecipada de R$
50 bilhões este ano e de outros R$ 130
bilhões em 2018. A devolução deste ano
foi dividida em duas parcelas, uma de
R$ 33 bilhões, outra de R$ 17 bilhões.
A segunda parcela será paga em
novembro.

Cerca de R$ 26 bilhões dos R$ 33
bilhões da primeira parcela devem ser
devolvidos em títulos públicos. /
VINICIUS NEDER

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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Leilão de petróleo e gás registra
ágio de 1.556,05%

Com participação relevante da
Petrobrás, que arrematou duas áreas,
rodada de licitação garantiu R$ 3,8
bilhões para a União

Fernanda Nunes Denise Luna /
Rio

A União arrecadou R$ 3,8
bilhões com a venda de 37 áreas
exploratórias de petróleo e gás
natural, em leilão realizado ontem. A
14a Rodada de Licitação da Agência
Nacional do Petróleo, Gás e
Biocombustíveis (ANP) bateu
recorde de bônus pago por
petroleiras e também de ágio, que
chegou a 1.556,05%. Para o governo,
o principal termômetro do sucesso
da licitação foi a atração de múltiplos
investidores que vão gerar royalties
a partir de 2025, principalmente, para
o Rio de Janeiro. Coube à
Petrobrás, no entanto, liderar o
consórcio que pagou mais da
metade do resultado da licitação.

A estatal, ao lado da norte-
americana ExxonMobil,
desembolsou R$ 2,24 bilhões por um
único bloco, o C-M-346, localizado
em águas ultraprofundas da Bacia de
Campos, numa região próxima a
descobertas de pré-sal e, por isso,
batizada de franja do pré-sal. A oferta
da Petrobrás pelo bloco, o "filé
mignon" da licitação, foi cinco vezes
mais alta do que a do segundo
colocado, o consórcio liderado pela
Shell, e superou em 88 vezes a
proposta feita pela Total com a BP.

O presidente da Petrobrás, Pedro

Parente, disse ter sido seletivo na
escolha das áreas que disputaria e
que não teria pago tanto pelo bloco
se não tivesse informações
privilegiadas sobre ele. Ele avalia que
"é uma possibilidade" encontrar
petróleo na região de pré-sal do C-
M-346. "Isso vamos aprofundar no
momento da exploração",
complementou. O executivo disse
ainda que, apesar de muito
endividada, a Petrobrás tem US$ 75
bilhões para investir nos próximos
cinco anos, o que permite à empresa
"assegurar a posição de liderança"
no Brasil.

Além do projeto em Campos, a
Petrobrás arrematou uma área na
bacia do Paraná, onde espera
produzir gás natural. Por ela, pagou
R$ 1,69 milhão e ágio de 304%,
apesar de ter sido a única a apresentar
proposta.

Recuperação. Fernando Coelho
Filho, ministro de Minas e Energia,
disse que "quer ver a Petrobrás cada
vez mais recuperada" e que o
governo não quer "só as
estrangeiras" atuando no Brasil. Ao
fazer um saldo do leilão ele ressaltou
ainda a vitória de duas estreantes - a
norte-americana Murphy e a brasileira
Bertek. E, entre as grandes petroleiras
multinacionais, chamou atenção para
a ExxonMobil, que, mantinha uma
atuação tímida no Brasil, com duas
únicas áreas exploratórias, uma no
Rio Grande do Norte e outra no
Ceará, adquiridos na 11a Rodada, em
2013, a última licitação da qual
participou.

Além de estar ao lado da
Petrobrás na maior oferta feita no
leilão, pelo C-M-346, a ExxonMobil
foi a empresa que mais levou blocos,
todos localizados no mar, e está
presente em R$ 3,76 bilhões dos
bônus pagos, em consórcio ou
isoladamente. A empresa disse estar
"ansiosa para trabalhar com o
governo brasileiro e parceiros".

Outras grandes petroleiras
chegaram a apresentar oferta, mas
não tiveram desempenho semelhante
ao da Petrobrás e da ExxonMobil.
"A gente já tem bastante coisa (áreas
no Brasil) e muito trabalho pela frente.
O jogo está só começando. Temos
US$ 10 bilhões para investir nos
próximos cinco anos (no País)",
disse o presidente da anglo-
holandesa Shell, André Araújo, numa
demonstração de que poderá entrar
no leilão de pré-sal marcado para
outubro. Ontem, a empresa não
levou nenhuma área.

O diretor do Centro Brasileiro de
Infra estrutura (Cbie), Adriano Pires,
disse ter ficado surpreendido com o
resultado da concorrência e avalia
que a 14a Rodada marca "uma outra
etapa do setor de petróleo no Brasil".
A maior parte das áreas terrestres e
de águas rasas, porém, ficou sem
oferta, mesmo em tradicionais bacias
produtoras, como em Santos e
Sergipe-Alagoas. Dos 287 blocos
oferecidos, apenas 12,9% saíram,
menos da metade da média histórica,
de 30% de sucesso.

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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 Manifestantes ameaçam
 invasão e são expulsos

Rio- Uma manifestação contra
os leilões de petróleo e gás natural
promovida pela organização não
governamental 350.org culminou
em momentos de violência pela
primeira vez dentro do ambiente
de uma rodada de licitações da
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). Cerca de 50 pessoas, entre
ativistas e índios, entraram em
confronto com seguranças do
luxuoso hotel na Barra da Tijuca,
zona oeste do Rio de Janeiro, onde
estava sendo realizada a 14a
Rodada.

Liderada por um grupo de
índios devidamente credenciados,
a manifestação começou pacífica,
com a entrada tranquila no hotel.
Porém, ao chegar ao local do
leilão, no segundo andar, o grupo
foi impedido de entrar no salão do
evento, ficando isolado numa sala
próxima, sem acesso às
autoridades.

O isolamento irritou o grupo,
até que um dos índios decidiu se
aproximar da sala onde são feitas
as ofertas e onde estavam
executivos das petroleiras e
representantes do governo. O
índio, que não teve o nome
informado, ultrapassou a barreira
de seguranças e, a poucos metros
de atingir a área do leilão, caiu no
chão, foi imobilizado por
seguranças e retirado. No final, o
grupo foi retirado com o apoio da
Polícia Militar.

"Gostaríamos apenas de entrar
no leilão para dialogar, fazer as
perguntas necessárias e participar
do debate", afirmou a atriz Cássia
Kiss, explicando por que os
manifestantes tentaram entrar na
sala onde aconteceu a licitação.

Durante a manifestação,
algumas mulheres colocavam
bebês na frente para se proteger da
violência policial. / F.N.

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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 Estrangeiros arrematam usinas da Cemig

Chinesa, francesa e italiana pagam
R$ 12 bi por quatro hidrelétricas da
estatal mineira

Renée Pereira

Sob protestos, o governo
conseguiu leiloar ontem as quatro
usinas da Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig), por R$ 12,13
bilhões. O resultado é 9,73% maior
que o valor mínimo estabelecido e
vai ajudar no cumprimento da meta
fiscal deste ano. Se não houver
percalços no meio do caminho, o
dinheiro deverá entrar nos cofres da
União até 30 de novembro.

O leilão ocorreu na manhã de
ontem na B3, na capital paulista, e
contou com três grandes grupos
estrangeiros, além da Aliança -
empresa formada por Vale e Cemig.
Na prática, porém, a disputa ficou
com as multinacionais já que o grupo
da estatal mineira não apresentou
proposta para nenhuma usina.
Apesar de ter sido considerado um
sucesso pelo governo, dois lotes só
tiveram uma proposta cada.

Foi o caso da maior e mais cara
hidrelétrica do leilão: São Simão,de
1.710 megawatt (MW) de potência.
Com outorga mínima de R$ 6,74
bilhão, só os chineses tiveram cacife
para dar um lance pela usina. A
proposta da SPIC Pacific Energy foi
de R$ 7,18 bilhões, com ágio de
6,51%. Outra que estava com apetite
e levou as duas usinas que disputou
foi a franco-belga Engie. A empresa
comprou Miranda, por R$ 1,36

bilhão, e Jaguara, por R$ 2,17
bilhões, com ágios de 22,43% e
13,59%, respectivamente.

A italiana Enel ficou com Volta
Grande, por R$ 1,42 bilhão e ágio
de 9,85%. No ano passado, a
multinacional europeia já havia
vencido o primeiro leilão de
privatização do governo Temer, da
distribuidora Celg, por R$ 2,19
bilhões. Na disputa de ontem, a
empresa deu lance para três das
quatro usinas licitadas. “Temos
analisado com atenção os ativos
colocados à venda no setor elétrico
brasileiro”, diz Carlo Zorzoli,
presidente da Enel no Brasil, em nota.

Confiança. Para o governo, o
resultado foi uma demonstração de
confiança na recuperação do País.
“É um momento bom, de um País
que se levanta e de um setor que
oferece oportunidades de
investimentos”, afirma o secretário do
Ministério de Minas e Energia, Paulo
Pedrosa, reforçando que o governo
vai licitar nos próximos meses novos
projetos de geração e transmissão de
energia.

O secretário do Programa de
Parcerias de Investimentos (P-PI),
Adalberto Vasconcelos, fez questão
de destacar que, com a licitação de
ontem, o governo já leiloou 60% dos
projetos lançados desde o ano
passado. “De um total de 89
projetos, 54 já foram leiloados”, diz
ele. Pelo Twitter, o presidente Michel
Temer engrossou o coro de
otimismo com relação ao leilão: “Nós

resgatamos definitivamente a
confiança do mundo no Brasil.
Leilão das usinas da Cemig rendeu
R$12,13 bi, acima da expectativa do
mercado.”

Apesar dos poucos grupos na
disputa, o mercado de fato ficou
satisfeito com o resultado. “Todas
as usinas foram arrematadas, com
bom ágio e bons investidores”,
afirmou o chefe de análise da
empresa de investimentos 3G Radar,
Pedro Batista. “Achei o resultado
muito bom. Apesar de serem usinas
em operação, os investidores terão
de fazer aportes em melhorias dos
ativos”, acrescenta o presidente da
consultoria Thymos Energia, João
Carlos Mello. Do lado do
consumidor, a expectativa é de que
a alta das tarifas fique abaixo de 1%,
diz o diretor daAgência Nacional de
Energia Elétrica, Romeu Rufino.

Para as empresas, as usinas
devem ser um ótimo negócio. Afinal,
são projetos em operação e que vão
render receitas em poucos meses.
“Além disso, eles poderão negociar
30% do volume no mercado livre,
cujo preço tende a subir com a crise
hidrológica “, diz Nivalde de Castro,
da UFRJ.

O presidente da Engie, Maurício
Bahr, afirma que as usinas
arrematadas ontem permitirão um
novo mix na carteira da empresa. “Já
estamos nos preparando para o fim
dos contratos das nossas usinas, que
deve ocorrer em dez anos.”

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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INFRAESTRUTURA »
Concessões rendem R$ 16 bi ao governo

Leilões de quatro hidrelétricas
e de 37 áreas de exploração de
petróleo atraem grupos do
exterior e sinalizam novos
investimentos. Equipe econômica
conta com receita das licitações
para cumprir a meta fiscal deste
ano

SIMONE KAFRUNI

O caixa do governo ganhou
fôlego de quase R$ 16 bilhões em
único dia com os leilões de quatro
usinas hidrelétricas e de 287 blocos
exploratórios de petróleo e gás,
realizados ontem. Apesar de a
equipe econômica estar contando
com a receita extra para cumprir a
meta fiscal, que prevê deficit de, no
máximo, R$ 159 bilhões nas contas
públicas, especialistas temem que o
valor não seja suficiente. Para
analistas em infraestrutura, no
entanto, o ágio dos leilões mostrou
que o governo está no caminho certo
com privatizações que despertaram
o apetite de investidores
estrangeiros.

No certame das usinas
hidrelétricas que eram operadas pela
Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), o valor mínimo de
outorga era de R$ 11 bilhões.
Grupos da China, Bélgica e Itália
arremataram os ativos por R$ 12,13
bilhões, um ágio de 9,73%. Na 14ª
rodada de licitações de petróleo e
gás, que ofereceu 287 blocos de
exploração, 37  foram arrematados
por R$ 3,8 bilhões. Das 17 empresas
vencedoras, sete são estrangeiras.

Somente dois blocos marítimos
da Bacia de Campos, levados por
um consórcio da Petrobras com a
ExxonMobil, que voltou a investir no
país, representaram R$ 3,6 bilhões,
95% do total. Segundo a Agência
Nacional de Petróleo (ANP), o ágio
de 1.556% garantiu “o maior bônus
de assinatura total da história”. O
presidente Michel Temer usou as
redes sociais para comemorar. “Nós
resgatamos definitivamente a
confiança do mundo no Brasil”,
escreveu.
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Estrangeiros levam usinas da Cemig

Especialistas consideraram um
sucesso o leilão das hidrelétricas que
eram operadas pela estatal mineira
Cemig, mesmo com ágio de apenas
9,73%. Isso porque os quatro ativos
atraíram investidores estrangeiros de
peso, apesar de as concessões
serem objeto de disputas judiciais.
O grupo chinês State Power
Investment Corp (Spic), dono da
Pacific Energy, arrematou a joia da
coroa, a usina de São Simão, por
R$ 7,18 bilhões. O consórcio Engie
Brasil, controlado pelo maior
produtor independente de energia do
mundo, o grupo belga Engie,
desembolsou mais de R$ 3,5 bilhões
para assumir as concessões de
Jaguara e Miranda. E a italiana Enel
arrematou Volta Grande por R$ 1,4
bilhão.

“Mesmo sem haver disputa, o
resultado foi bom porque são ativos
judicializados”, explicou Rômulo
Mariani, sócio do escritório Souto
Correa Advogados. Para Victor
Kodja, presidente da plataforma
eletrônica de energia BBCE, a
presença de dois grupos europeus
fortes e a entrada de um novo grupo
chinês foram os principais aspectos
positivos do leilão. “O interesse de
estrangeiros é uma demonstração de
que o governo está na linha certa.

Mais do que quantidade, aponta para
a qualidade dos investidores e abre
o caminho para a privatização da
Eletrobras”, analisou. A sinalização
de uma menor intervenção do
governo no setor, completou Kodja,
aumentou o apetite dos grupos
internacionais.

Na opinião de Thais Prandini,
diretora da Thymos Energia, as
mudanças regulatórias foram
decisivas para a atratividade dos
ativos. “Houve modernização, com
a possibilidade de comercialização
de 30% da energia para o mercado
livre. Se o governo tivesse ampliado
essa fatia, teria atraído ainda mais
investidores”, projetou.

O grupo chinês Spic quer se
consolidar no Brasil e por isso
adquiriu a brasileira Pacific Energy,
alertou Rodrigo Leite, especialista
em infraestrutura do SVA
Advogados. “Eles estavam
negociando entrar pela Usina Santo
Antônio e optaram por São Simão,
o que é mais interessante para um
grupo entrante, porque a hidrelétrica
está consolidada”, destacou.

O presidente da Engie, Maurício
Bähr, disse que a companhia está
antecipando a reposição do portfólio,

uma vez que as concessões oriundas
da Gerasul, responsáveis pela
geração de 2,7 gigawatts (GW),
terminam em 2028. “Esses
empreendimentos têm localização
estratégica para nosso crescimento
no Sudeste”, afirmou. Responsável
pela Enel Green Power, Antonio
Cammisecra disse que a companhia
pretende investir R$ 1,4 bilhão em
Volta Grande. “Esta conquista
fortalece a presença da Enel no
Brasil, país rico em recursos naturais,
onde somos líderes no mercado de
energia solar”, completou.

Perdedora
A Cemig, que briga na Justiça

para obter a renovação das
concessões, chegou a pedir a
suspensão do leilão. Na última hora,
tentou uma capitalização de R$ 1
bilhão para arrematar, ao menos, o
ativo mais barato do certame, a usina
de Miranda. Chegou a se inscrever
no leilão, por meio do consórcio
Aliança Geração, com 55% de
participação da Vale, mas não
apresentou proposta financeira. “A
Cemig está com um endividamento
muito alto e saiu perdendo”, avaliou
Thais Prandini, diretora da Thymos
Energia.
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Empresas de olho no pré-sal

Mais do que o resultado da 14ª
rodada de licitações de blocos para
exploração de petróleo e gás, o
governo comemorou a retomada de
investimentos no setor, após o
envolvimento da Petrobras na
Operação Lava-Jato. A Agência
Nacional do Petróleo (ANP)
destacou que o ágio de 1.556% e o
bônus de assinatura de R$ 3,84
bilhões marcam o melhor resultado
da história e prenunciam um aporte
de R$ 344 bilhões no país nos
próximos 10 anos. Ao todo, 20
empresas participaram dos leilões.
Delas, 17 arremataram blocos,
sendo 10 nacionais e sete
estrangeiras.

Dos 287 blocos ofertados,
apenas 37 foram arrematados, a
maioria com proposta única. Além
de representar a retomada dos
investimentos do setor, o leilão é uma
pequena mostra do que está por vir,
com as próximas rodadas que
envolvem áreas do pré-sal.

Para o diretor geral da ANP,
Décio Oddone, os certames

“atrairão centenas de bilhões de reais
em investimentos e riquezas para a
sociedade brasileira”. A área total
arrematada foi de 25 mil quilômetros
quadrados, em blocos distribuídos
por 16 setores de oito bacias:
Parnaíba, Potiguar, Santos,
Recôncavo, Paraná, Espírito Santo,
Sergipe-Alagoas e Campos.

O presidente da Petrobras,
Pedro Parente, admitiu que um dos
motivos que fez a estatal, em parceria
com a gigante ExxonMobil, dar o
maior lance do leilão, de R$ 2,2
bilhões, por um dos blocos da Bacia
de Campos, são as chances de ele
ter reservatórios na área do pré-sal.
“A área é vizinha e vamos
aprofundar as explorações”, disse.
“Fomos realmente seletivos, nós não
ganhamos todas, perdemos uma, isso
comprova que estamos pagando por
aquilo que achamos que vale”,
explicou.

Em comunicado, a Exxon Mobil
do Brasil afirmou estar ansiosa “para
trabalhar com o governo brasileiro”.
“Estamos aqui há mais de 100 anos

(desde 1912) e com muita
disposição para escrever mais um
capítulo desta rica história”, diz a
nota. A empresa arrematou 10
setores, dos quais dois sozinha e oito
em parceria. Do total de R$ 3,8
bilhões em bônus de assinatura, a
Exxon participa de R$ 3,76 bilhões,
a maior parte em sociedade com
outras empresas.

Para Livia Amorim, sócia do
escritório Souto Correia Advogados,
o Brasil está empenhado em
reconstruir a confiança na indústria
do petróleo. “O governo fez um
esforço para equilibrar as regras,
com mudanças que o setor
demandava há algum tempo. E houve
interesse de grandes empresas
estrangeiras”, avaliou. Sobre apenas
13% dos blocos terem sido
arrematados, ela explicou que a
baixa atratividade na exploração em
terra é uma questão histórica. “Os
blocos marítimos tiveram maior
competição e valores mais altos”,
acrescentou.
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INFRAESTRUTURA »
Meta fiscal ainda é dúvida

Especialistas consideram
positivo o ágio pago nos leilões,
mas ressaltam que vendas não são
solução para as contas públicas,
já que representam receitas
extraordinárias. Para o governo,
resultado confirma a trajetória de
recuperação da economia

ROSANA HESSEL
HAMILTON FERRARI
ESPECIAL PARA O CORREIO

O governo federal comemorou o
resultado melhor do que o previsto
nos leilões de ontem. Analistas
acreditam, porém, que a equipe
econômica terá que se esforçar para
cumprir a meta fiscal, que prevê
deficit de até R$ 159 bilhões nas
contas federais. Eles ressaltam que,
mais uma vez, o governo depende
de receitas extraordinárias para
fechar as contas.

A previsão inicial do governo com
as vendas era arrecadar até R$ 12
bilhões com as usinas hidrelétricas e
os blocos  das bacias petrolíferas,
mas as concessões somaram R$
15,9 bilhões.

Para Jankiel Santos, economista-
chefe da Banco Haitong, a tarefa é
árdua. Ele acredita que o rombo no
acumulado de 12 meses continuará

elevado, já que os ganhos da
repatriação de capitais de 2016, de
mais de R$ 40 bilhões, vão sumir do
resultado. “Para ter um número
semelhante neste ano, é desafiador.
A tarefa ainda é muito difícil. Na
minha visão, novos
contingenciamentos não estão
descartados”, disse.

O economista Bráulio Borges, da
LCA Consultores, destacou que o
resultado positivo dos leilões não
refresca em nada o quadro fiscal, uma
vez que o governo ampliou o deficit
da meta fiscal. “Em nenhum
momento estamos ouvindo o
governo falar em redução da meta,
com essas receitas crescendo. As
preocupações hoje não estão sendo
nada republicanas”, pontuou.

Para Borges, o ágio de 1.556%
com as bacias e o de 9,73% com as
usinas foram positivos, mas, do ponto
de vista fiscal, não serão a solução
para os problemas das contas
públicas. “O mais relevante é o que
vai acontecer com os ativos do grupo
Eletrobras no ano que vem”, disse
ele, lembrando que o total pode
chegar a R$ 90 bilhões e o governo
deverá ficar com a metade.

Evandro Buccini, economista-
chefe da Rio Bravo, afirmou que

novas receitas devem ocorrer até o
fim do ano, dando fôlego às contas
públicas. “Os novos ganhos devem
permitir ao governo atingir a meta. A
recuperação econômica é mais lenta
do que desejaríamos, porque não
tem bases sólidas, mas estão se
construindo”, alegou.

Sucesso
Foram arrecadados R$ 3,842

bilhões com a 14ª rodada da
Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) e
R$ 12,13 bilhões com os leilões de
quatro usinas hidrelétricas,
organizados pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel). Nas
projeções do governo, receita seria
de até R$ 1 bilhão e R$ 11 bilhões,
respectivamente.

O ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, destacou que os leilões
foram um “sucesso” e que o resultado
confirma a trajetória de recuperação
da economia do país. Segundo ele,
as ofertas de grupos internacionais é
um grande sinal, porque
representarão mais investimentos em
serviços com maior eficiência à
população”. O ministro do
Planejamento, Dyogo Oliveira,
afirmou que o resultado foi
“satisfatório” e “dentro das
expectativas”.
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BNDES devolverá
R$ 33 bi ao Tesouro

O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) vai devolver
para o Tesouro Nacional R$ 33 bilhões até
amanhã. A antecipação dos R$ 50 bilhões que
serão devolvidos este ano foi aprovada pelo
conselho de administração na terça-feira. Os
R$ 17 bilhões restantes serão pagos até
dezembro. Em 2018,  a previsão é de que
sejam devolvidos R$ 130 bilhões. A dívida
da instituição com a União somava R$ 440
bilhões em maio deste ano — resultado de
empréstimos feitos durante o governo Dilma
Rousseff para que a instituição estimulasse a
economia. A medida fez a dívida pública subir:
atualmente, ela chega a 73% do Produto
Interno Bruto (PIB).
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Agenda de privatizações avança

Além de garantirem quase R$ 16 bilhões para o caixa do governo, os
leilões de ontem abrem caminho para a enorme agenda de privatizações
do governo Temer. No setor de energia elétrica, a equipe econômica
aposta na venda da Eletrobras, na concessão de 11 lotes de transmissão,
em novos leilões de blocos de petróleo e gás — dois de áreas do pré-sal
ainda este ano — e no início da oferta permanente de áreas terrestres. O
pacote inclui ainda a venda da loteria instantânea, a Lotex.

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, destacou que o
Brasil não tem a cultura da exploração de petróleo em terra, por isso
muitos blocos da rodada de ontem não foram arrematados. “Esperamos
que a oferta permanente desses blocos possa fortalecer a atividade”,
disse. O mundo, no entanto, está de olho na 2ª e na 3ª rodadas do pré-
sal, com leilão marcado para 27 de outubro.

A 2ª rodada ofertará quatro áreas com jazidas unitizáveis, ou seja,
adjacentes a campos cujos reservatórios se estendem para além da área
concedida. São relativas às descobertas denominadas Gato do Mato e
Carcará, e aos campos de Tartaruga Verde e Sapinhoá. A 3ª rodada terá
quatro áreas nas bacias de Campos e de Santos.

Rômulo Mariani, do escritório Souto Correa Advogados, afirmou que
é preciso ficar atento ao edital de privatização da Eletrobras. O governo
espera pulverizar as ações, retendo uma golden share (ação que dá poder
de veto) da União, o que afasta investidores como os chineses, que gostam
de deter o controle. “Porém, o leilão de hoje (ontem) mostrou que existem
agentes com apetite de risco”, ressaltou.
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Protestos no Rio e em São Paulo

Os leilões foram marcados por protestos. No Rio de Janeiro, onde ocorreu
a 14ª rodada de licenciamento para exploração de Petróleo e Gás Natural,
a Polícia Militar foi chamada para conter um grupo de manifestantes que
tentou invadir o auditório. Representantes de comunidades indígenas
participaram do protesto, que criticava a exploração dos combustíveis fósseis.
Seguranças do hotel onde ocorreu o leilão, na Barra da Tijuca, entraram em
confronto com os manifestantes. Em São Paulo, funcionários da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig) protestaram contra a venda das quatro
usinas. Os manifestantes pediam a saída do presidente Michel Temer e
criticaram a “venda” do patrimônio estatal. O movimento foi na avenida
Barbacena. Os organizadores contabilizaram

500 pessoas.

ECONOMIACORREIO BRAZILIENSE



28/09/17

CONJUNTURA »
MP deve garantir prazo maior de adesão ao Refis

Câmara aprova texto do
Programa Especial de
Regularização Tributária com
condições melhores para
devedores de até R$ 15 milhões.
Interessados poderão se inscrever
até 31 de outubro

ALESSANDRA AZEVEDO

Faltando dois dias para o fim do
prazo de adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária
(Pert), o novo Refis, o cabo de
guerra entre a equipe econômica e a
Câmara dos Deputados foi, em
parte, resolvido. Ontem, após
discussão que durou quase seis horas
e tropeçou em momentos de
obstrução, o plenário da Casa
aprovou, em votação simbólica, o
projeto de lei de conversão da
Medida Provisória nº 783, que
permite a renegociação de dívidas

com a União. Como os deputados
precisam votar as sugestões de
mudança (destaques) ao texto antes
que a matéria seja enviada ao Senado
e não há tempo hábil para que isso
ocorra antes do fim do prazo de
adesão atual (29 de setembro), o
Planalto deve editar uma medida
provisória hoje alterando a data para
31 de outubro.

O texto-base aprovado pelos
deputados amplia o prazo, mas ele
só passaria a valer depois da
conclusão da votação nas duas
Casas e a sanção presidencial até 11
de outubro, quando a medida
provisória que criou o Refis perderia
a validade. O texto é uma mistura da
MP inicial, enviada pelo governo, e
do relatório do deputado Newton
Cardoso Júnior (PSDB-MG). Prevê
condições mais benéficas para

devedores de até R$ 15 milhões, que
precisarão pagar uma entrada de 5%
do valor total da dívida.
Originalmente, o percentual seria de
7,5%. Quem tem dívidas maiores
que R$ 15 milhões deve pagar o sinal
de 20%.

Todos os contribuintes poderão
quitar o restante da dívida com
desconto de até 70% nas multas,
percentual maior que o previsto no
texto original, de 50%, e menor do
que os 99% sugeridos pelo relator.
Esse é o desconto para quem pagar
à vista o valor que faltar depois da
entrada. Para os que parcelarem, os
descontos são de 50%, quando
dividirem em 145 meses, e 25%, em
175 meses. O percentual previsto na
MP inicial era de 40% nos dois
casos. Pessoas e empresas com
dívidas que venceram até 30 de abril
deste ano podem aderir ao
programa, mesmo que os valores já
estejam sendo parcelados por outro
Refis ou questionados na Justiça.

As lideranças partidárias da base
se reuniram com representantes da
Casa Civil ao longo da semana e só
chegaram a um consenso na noite de
terça-feira. Pelo texto aprovado
ontem, o relator acredita que será
possível reaver R$ 10 bilhões aos
cofres públicos, “isso, considerando
o que vai ser arrecadado este ano
da parcela de 2017 e com os valores
aportados a partir de 2018”, disse.
A meta inicial da equipe econômica
era recuperar R$ 13 bilhões.
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VAI MUDAR
O governo federal está

concluindo o pacote de ajustes na
sua área de comunicação social,
ainda obedientes às regras
estabelecidas nos governos do PT.
Mais do que cortes, haverá
racionalização de gastos.

CINTO APERTADO
Sobre o inchaço da máquina, o

Ministério do Planejamento informa
que concursos foram suspensos com
o ajuste fiscal. E o crescimento no
número de servidores, 0,3% em
2017, é o menor desde 2013
(1,7%).


