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Emprego nos
EUA tem maior
crescimento em
13 anos A9
Fusão de ALL e Rumo
enfrenta recorde
de contestações
no Cade B3

Carlos Wizard
compra a Mundo
Verde e planeja
expansão B7

Destaques

Ameaça de recessão

JBS busca novas
aquisições nos
Estados Unidos

O tribunal esquecido do Mercosul

O Tribunal Permanente de Revisão (TPR) ,
órgão de solução de controvérsias do Mercosul, completa dez anos praticamente irrelevante. Nesse período, apenas seis laudos foram emitidos e o organismo é pouco lembrado para arbitrar litígios. A2

Fim da paralisação no IBGE

Após 79 dias de uma greve parcial que
prejudicou seu calendário de divulgação
de pesquisas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) volta hoje a trabalhar com todos os seus cerca de 10,5 mil
servidores. O órgão ainda avalia como serão atualizados os dados atrasados. A3

Sergio Lamucci
De Greeley, Colorado

Guerra da água

A Cesp terá 15 dias para explicar à Aneel
por que descumpriu orientação do ONS
e reduziu a vazão da hidrelétrica de Jaguari, afetando a Bacia do Paraíba do
Sul. A decisão reacendeu a batalha política entre Rio e São Paulo pela água. A3

Bandeirantes amplia atuação

A Bandeirantes Logística Integrada, dona de áreas para armazenagem de contêineres no porto de Santos (SP) e na retaguarda, pretende entrar na operação
portuária de “supply boats”, embarcações de apoio ao setor de óleo e gás. B3

Greve na Aerolíneas

Greve de pilotos da Aerolíneas Argentinas, iniciada ontem, prejudicou rotas que
atendem o mercado brasileiro, com três
voos cancelados ao longo do dia, segundo
a Anac. Todos os voos que partiriam do
país vizinho foram suspensos. B6

Reajuste dos combustíveis

A perspectiva de reajuste da gasolina levou o
grupo sucroalcooleiro Guarani, controlado
pela Tereos Internacional, a elevar em 50%
seus estoques de etanol. “Um aumento no
preço da gasolina trará reflexo direto para o
etanol. E a entressafra será mais prolongada,
o que deve contribuir para elevar o preço do
biocombustível”, prevê Jacyr Costa. B11

Ausência de ‘compliance’

A Lei Anticorrupção fez crescer a demanda
por profissionais de “compliance”, para
atuar em áreas estruturadas dentro das empresas e escritórios de advocacia. A procura
esbarra na falta de pessoal qualificado e pequena oferta de cursos sobre o tema. D3

Promotoria vai combater lixões

Terminou no dia 3 o prazo para fechamento
de aterros sanitários a céu aberto, previsto
na Política Nacional de Resíduos Sólidos. O
Conselho Nacional do Ministério Público
lançou um guia de atuação, cuja primeira
medida é a instauração de procedimentos
nos municípios que ainda têm lixões. E1

Ideias
Cristiano Romero

Secretário de Política Econômica refuta
tese de que o mau desempenho da economia decorre da perda de credibilidade. A2

Elpidio Pinheiro

Patrimônio de afetação tornou-se apenas
instrumento de redução tributária e estímulo do governo ao setor imobiliário. A10

Indicadores
Bovespa (12/08/14)
Dólar comercial

-0,30 %
Mercado

R$ 4,8 bi
2,2760/2,2780

(12/08/14)
Dólar turismo

BC
São Paulo

2,2764/2,2770
2,0800/2,4700

(12/08/14)
Euro

Rio
Reais/Euro (BC)

2,2400/2,3900
3,0404/3,0416

(12/08/14)

US$/Euro (BC)

1,3356/1,3358

“Nunca vi, em ano de eleição, perspectiva de recessão tão forte”, disse Benjamin Steinbruch,
presidente da CSN e da Fiesp. Os negócios na indústria recuam cerca de 25% a 30%. Página B4

Funcionários
de bancos
participaram
de lavagem
André Guilherme Vieira
De São Paulo

O procurador da República Carlos
Fernando Lima disse ao Valor que o
doleiro Alberto Youssef cooptou gerentes e outros funcionários de agências do Itaú, Bradesco, Santander,
HSBC, Citigroup e outras instituições
financeiras para viabilizar lavagem de
dinheiro, evasão de divisas e corrupção. O esquema, identificado pela Polícia Federal na operação Lava-Jato, teria movimentado R$ 10 bilhões.
Segundo Lima, “existe claro indicativo” da participação dos bancos, não
por meio de diretores, mas por funcionários cooptados por Youssef. “Eu não
tenho dúvida”, afirmou o procurador.
De acordo com ele, chamou a atenção o
fato de algumas regras de “compliance” não terem sido respeitadas, como
na movimentação financeira milionária da M.O Consultoria, sem que essa
empresa tivesse sequer comprovação
de que comercializava algo. “Não havia
produto físico para vender, nenhuma
atividade. É sinal de que o próprio banco deixou passar”, observou.
Ao Valor, Itaú, Citigroup, HSBC e
Santander informaram que cumprem
regras de “compliance” e que colaboram com as investigações. O Bradesco
informou que não comenta processo
de investigação em curso. Página A7

BCnãovêlimitenaatuaçãocambial
Alex Ribeiro
De Brasília

O Banco Central não trabalha com limites quantitativos para a oferta de proteção contra a valorização da moeda
americana. O Valor apurou que o BC não
descarta, inclusive, voltar a oferecer linhas de empréstimo em dólar no fim do
ano, quando sazonalmente existe uma liquidez mais baixa no mercado à vista.

O programa de leilões de câmbio, que
completa um ano no dia 22, passou a
ser questionado por especialistas nos
últimos dias. Para alguns, ao chegar a
US$ 90 bilhões o programa estaria próximo de um limite. Os críticos dizem que a
autoridade monetária está gastando
munição em tempos de tranquilidade do
mercado e que, mais adiante, os dólares
gastos podem fazer falta. Diz-se, também, que o BC está tentando valorizar a

Pelos mares

Ribamar Oliveira
De Brasília

Com o pré-sal, a participação brasileira na produção mundial de petróleo deve passar dos 3%
atuais para cerca de 5% em meados da próxima década, prevê Wim Thomas, da Shell. Página B1

PapatentaaproximaçãocomPequim
Deborah Ball e Mark Magnier
The Wall Street Journal, de Roma e Pequim

A primeira viagem do papa Francisco à Ásia, que começa amanhã, pode
dar ao pontífice também sua primeira
oportunidade de se aproximar da China — o relacionamento bilateral é uma
das questões mais complexas e problemáticas que o Vaticano enfrenta.

taxa de câmbio para conter a inflação.
Na visão do Banco Central, o programa de leilões não representa desperdício de munição em “tempos de paz”. Pelo contrário, assegura desde já hedge a
quem precisa, suprindo de forma ordenada uma demanda que surgiria em
eventuais períodos de estresse. O BC
continua a identificar demanda por
proteção de empresas não financeiras e
investidores não residentes. Página C1

Meta fiscal do
ano depende
deste mês e
de setembro

CLAUDIO BELLI/VALOR

A dificuldade da NII Holdings, controladora da Nextel, em melhorar os resultados e lidar com seu enorme passivo, principalmente no Brasil, pode levar a companhia à recuperação judicial nos próximos
meses. A possibilidade foi levantada pela
própria operadora americana. B5

SILVIA COSTANTI/VALOR

Nextel já aventa concordata

A aquisição das operações da Tyson Foods no México, no fim de julho, não aplaca o desejo de expansão da JBS USA, que
no ano passado teve receita líquida de
US$ 30,5 bilhões. Depois da forte redução de custos e do aumento da eficiência
em suas operações nos EUA, o foco da
empresa é crescer, em especial por meio
de novas compras, embora não exclusivamente por esse caminho. A prioridade
é avançar ao longo da cadeia, aumentando o valor agregado no segmento de carnes processadas, com marcas fortes.
A expansão dos negócios da JBS nos
EUA deve ocorrer por meio da subsidiária Pilgrim’s Pride, do segmento de frangos, que adquiriu a Tyson, no México, por
US$ 400 milhões. Nas áreas de carne bovina e suína a expansão é mais difícil.
“Agora é mais valor agregado e mais
marca. Não é muito produção primária.
Essa é nossa direção”, resume o presidente da JBS USA, André Nogueira. Ele diz
que a empresa mapeia aquisições “o tempo todo”. “O Wesley (Batista, presidente
da JBS) costuma dizer isso, o que acabou
impregnado em mim também. O crescimento faz parte do nosso DNA”.
A abertura de capital nos EUA é uma

possibilidade? “Achamos que faz sentido, porque é mais uma alternativa para
continuar crescendo”, afirma o executivo. “Mas tem que gerar valor para a JBS
como um todo”. Segundo ele, a abertura
de capital da JBS USA pode dar flexibilidade para uma aquisição, tendo uma
compra engatilhada ou uma visão clara
de onde investir. “Ter uma moeda forte
para continuar o crescimento faz sentido. É a mesma visão dos últimos quatro
anos”. A Pilgrim’s já tem capital aberto.
A subsidiária está em boa situação para fazer uma nova compra. No segundo
trimestre, a empresa estava com mais dinheiro do que dívida, segundo seu diretor financeiro, Fabio Sandri. Em 2011, a
dívida líquida era de US$ 1,4 bilhão. No
trimestre passado, havia um saldo positivo de US$ 25 milhões. “A capacidade de
alavancagem da Pilgrim’s é enorme”, diz
ele. A JBS comprou a Pilgrim’s em 2009,
uma empresa que estava em recuperação
judicial. De acordo com Sandri, a companhia era mal administrada.
Para mudar o quadro, a JBS deu prioridade à redução de custos e aumento de
eficiência. As despesas administrativas
caíram de US$ 350 milhões para US$ 160
milhões por ano, diz Nogueira. Na área
corporativa, a Pilgrim’s tinha 1,5 mil funcionários e hoje são 600. Página B2

Hoje, a China tem cerca de 12 milhões
de católicos, muitos frequentadores de
igrejas clandestinas, sem controle direto
de Pequim. Mas cerca de 5,3 milhões são
representados pelos 70 bispos nomeados pela Associação Católica Patriótica
Chinesa, organismo estatal que não reconhece a autoridade do Vaticano.
Comentários recentes do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vati-

cano, sugerem que o Vaticano está ansioso para reatar laços com a China. “A Igreja
Católica está viva e ativa na China”, disse
o cardeal na semana passada, em entrevista a uma publicação da Igreja. “A Santa
Sé é a favor de um diálogo respeitoso e
construtivo com as autoridades civis para encontrar uma solução para os problemas que limitam o pleno exercício da fé
pelos católicos”. Página A9

O país saberá, ainda durante a campanha eleitoral, se será possível alcançar a meta fiscal deste ano. Isso porque
a variável-chave para a obtenção do superávit primário de R$ 80,8 bilhões do
governo central (Tesouro, Previdência
e Banco Central) é a previsão oficial de
uma receita elevada entre agosto e outubro. Se ela não se realizar, a meta terá
de ser abandonada. A eventual frustração da meta e sua repercussão junto
aos agentes do mercado poderá ter impacto na campanha presidencial.
Só para este mês e setembro o governo projetou uma receita extra de no
mínimo R$ 22,5 bilhões. Por isso, esses
dois meses são considerados decisivos
para alcançar a meta. Em agosto, a
expectativa oficial é arrecadar R$ 14,5
bilhões com a reabertura do Refis —
o programa de parcelamento de débitos tributários. Ao todo, o governo espera arrecadar R$ 18 bilhões com o
Refis, mas o restante dos recursos deve
entrar nos cofres nos meses seguintes.
Em setembro, a contribuição para a
meta será dada pelo leilão da telefonia
4G, cuja arrecadação esperada é de R$ 8
bilhões. Por enquanto, o leilão está suspenso por decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Página A3

