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O Palácio do Planalto move mundos e fundos para
evitar que os acionistas da Sete Brasil peçam a recu-
peração judicial da empresa, que é uma das protago-
nistas do escândalo da Petrobras. As articulações se-
guem a orientação direta da presidente Dilma Rous-
seff, empenhada em salvar as empresas envolvidas
na Lava-Jato, com a desculpa de que são os CPFs – e
não os CNPJs (pessoas jurídicas) – que devem ser ti-
rados de circulação, para preservar os empregos e re-
tomar o crescimento.

Por tudo o que se apurou até agora, a Sete Brasil é
a síntese dos malfeitos do pré-sal. Parece até que a
ideia de sua criação tenha sido o fabuloso negócio,
relatado pelo ex-diretor Internacional da Petrobras
Nestor Cerveró em sua delação premiada, entre a
Schahin Engenharia e a Petrobras, para contratação
de um navio sonda por US$ 1 bilhão. Foi a forma de
pagamento do empréstimo concedido pelo banco
Schahin ao fazendeiro José Carlos Bumlai, no valor
de R$ 6 milhões, que teriam sido repassados ao em-
presário de Santo André Ronan Maria Pinto, um dos
envolvidos no assassinato do prefeito petista Celso
Daniel.

Oficialmente, a Sete Brasil foi criada em 2010 pelo
governo e pela Petrobras para fornecer sondas para
exploração de petróleo da camada pré-sal, favoreci-
da pela legislação de reserva de mercado para empre-
sas fornecedoras de tecnologia e pelo regime especial
de contratação que flexibilizou a lei de licitações, no
caso da petroleira. O primeiro presidente da empresa
foi o ex-gerente da Petrobras Pedro Barusco, um dos
primeiros a fazer delação premiada. Ele devolveu es-
pontaneamente US$ 100 milhões desviados da em-
presa, o que passou a ser uma unidade de custos no
jargão dos petroleiros. Quando se fala em dívidas e
investimentos, os funcionários perguntam: custa
quantos “baruscos”?

A Petrobras
havia encomen-
dado 28 sondas
para exploração
do pré-sal, mas
a empresa reve-
lou-se um poço
sem fundo, com
uma dívida que
hoje chega a R$
14 bilhões. Com
o escândalo e as
i n v e s t i g a ç õ e s
da Operação La-
va-Jato, as em-
presas acionis-
tas da Sete Bra-
sil  e  a própria
Petrobras pos-
saram a cobrar
a entrega das
e n c o m e n d a s .
Os fundos de
pensão Previ,
Funcef, Petros,
o FT-FGTS,
além do BTG
Pactual, Brades-
co e Santander,
correm atrás do
prejuízo.  No
próximo dia 21,
os acionistas
vão se reunir

para decidir o futuro da empresa. O governo tenta
salvá-la, porém, a Petrobras reduziu o volume de en-
comenda de sondas para o pré-sal de 28 para 14, mas
exige aos sócios da Sete Brasil que não processem a
estatal pelas perdas em razão da redução do projeto.
Os acionistas da Sete não concordaram com a exi-
gência apresentada pela área de Produção e Explora-
ção da companhia. Se não houver acordo, entrarão
com pedido de recuperação judicial.

O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, foi en-
carregado por Dilma de conduzir as negociações. É
preciso uma solução jurídica robusta para que o ban-
co, possa liberar recursos do Fundo de Marinha Mer-
cante e de outras fontes destinados ao projeto, cujo
valor total pode chegar a R$ 20 bilhões. As negocia-
ções dos acordos de leniência com empreiteiras en-
volvidas na Lava-Jato também são condicionantes,
porque algumas das empresas encarregadas de cons-
truir os navios estão envolvidas no escândalo e sem
isso não poderão ter contratos com a Petrobras.

Megalomania
Os principais credores da empresa – Banco do

Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e
Santander –, na segunda-feira, decidiram dar mais
120 dias para a Sete Brasil pagar a dívida de R$ 14 bi-
lhões vencida em 2015. É uma missão impossível.
Mesmo que consiga levantar parte dos recursos, a
empresa tem desafios operacionais difíceis de resol-
ver. É fruto da megalomania do pré-sal e de ilusões
desenvolvimentistas: pelas regras da Agência Na-
cional do Petróleo, a Petrobras só pode ter fornece-
dores que garantam, no mínimo, 55% de sua produ-
ção no país.

A pretexto de cumprir essa exigência, a Petrobras
incentivou o surgimento de estaleiros comandados
por construtoras brasileiras que nunca haviam feito
um navio capaz de extrair petróleo em grandes pro-
fundidades. Mesmo tendo sócios estrangeiros, to-
dos atrasaram a entrega das encomendas. É o caso
dos estaleiros Enseada, na Bahia, e Rio Grande, no
Rio Grande do Sul, e Atlântico Sul, em Pernambuco,
todos com muitas dívidas e dinheiro a receber da
Sete Brasil.

Quantos
‘baruscos’ mais?
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V ale, Petrobras e Bunge
continuaram como as
maiores exportadoras
do País em 2015, ape-

sar de verem suas vendas ex-
ternas recuarem devido, prin-
cipalmente, aos preços de suas
respectivas commodities.
Conforme dados da Secretaria
de Comércio Exterior (Secex)
do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), no ano pas-
sado a mineradora, que se
manteve na primeira coloca-
ção, teve receita cambial de
US$ 11,251 bilhões, 45,07% a

menos do que a de US$ 20,484
bilhões de 2014.

Na sequência, Petrobras so-
mou exportações de US$ 8,504
bilhões, diminuição de 34,70%
ante 2014. A Bunge, que ficou
no terceiro lugar no ranking
geral e a primeira do segmento
do agronegócio, apresentou
receita cambial de US$ 5,056
bilhões, queda de 17,86% na
comparação anual.

No quarto lugar ficou a Car-
gill Agrícola, cujas vendas ex-
ternas totalizaram US$ 4,494
bilhões em 2015, aumento de
5,56%. Em 2014, a trading fi-
cou na sexta colocação do
ranking do Secex. A Embraer
também subiu de posição, pas-

sando do sétimo para o quinto
lugar, com exportações de US$
4,078 bilhões, aumento de 7%
frente a 2014.

A empresa de alimentos JBS,
que registrou exportações de
US$ 3,887 bilhões em 2015, re-
cuo de 16,72% ante 2014, caiu
da quarta para a sexta coloca-
ção na lista da Secex. O mes-
mo caso aconteceu com sua
concorrente, a BRF, que pas-
sou do quinto para o oitavo lu-
gar, com receita de US$ 3,146
bilhões, queda de 26,15%.

Samarco

A ADM do Brasil, por sua
vez, pulou da nona para a sé-

tima colocação, com vendas
externas de US$ 3,285 bi-
lhões, leve recuo de 0,27%. A
Braskem ficou no nono lugar
da lista de 2015, com exporta-
ções de US$ 2,685 bilhões,
queda de 12,26%, e a Louis
Dreyfus Commodities Brasil
ocupou a 10ª colocação, com
receita cambial de US$ 2,403
bilhões, diminuição de 29,41
%, no lugar que foi ocupado
em 2014 pela Samarco Mine-
ração.

A empresa que protagoni-
zou o maior desastre ambien-
tal do País apresentou recuo
de 33,54% em suas vendas ex-
ternas no ano passado, para
US$ 2,110 bilhões.

Vale, Petrobras e Bunge
seguem na liderança
Receita cambial de US$ 11,2 bilhões manteve a mineradora na primeira colocação
em 2015, enquanto a estatal petrolífera, segunda colocada, somou US$ 8,5 bilhões

MAIORES EXPORTADORAS

COMÉRCIO EXTERIOR
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Os números melhores do
que o esperado sobre a balan-
ça comercial chinesa, divulga-
dos na madrugada de ontem,
levantaram dúvidas sobre os
fluxos de comércio do país,
disseram analistas. Segundo
eles, é possível que os dados
tenham sido inflados por in-
vestidores fugindo do controle
de capitais, assim como pela
extensão dos incentivos ofere-
cidos por agências governa-
mentais para impulsionar as
exportações.

Dados da Administração
Geral de Alfândega mostram
que as exportações chinesas
caíram 1,4% em dezembro an-
te igual mês do ano anterior,
após recuarem 6,8% em no-
vembro. A redução foi bem
menor do que a queda de 8%
prevista por economistas con-
sultados pelo Wall Street Jour-
nal. Já as importações recua-
ram 7,6% em dezembro ante
um ano antes, depois de caí-
rem 8,7% em novembro. A es-
timativa era de queda de 11%.

Chamou a atenção, em par-
ticular, o salto de 64,5% nas
importações chinesas de Hong
Kong, o ritmo mais forte em
três anos, disseram os analis-
tas. No período entre janeiro e
novembro, o mesmo indica-
dor recuou 6,2%.

“Parece realmente se tratar
de fuga de capitais”, disse Oli-
ver Barron, diretor de pesquisa
da China do North Square Blue
Oak.”O número inflou artifi-
cialmente os dados de impor-
tações totais”.

Nos últimos meses, o gover-
no tem lutado contra a fuga
massiva de capitais por parte
de investidores chineses, que
têm olhado para o exterior em
busca de retornos mais atraen-
tes. Como resultado, as reser-
vas de moeda internacional do
país recuaram 13,3% ao final
de 2015, ou cerca de US$ 500
bilhões, para um total de US$
3,3 trilhões.

Regras de controle de capi-
tal impostas por Pequim limi-
tam a compra de dólares pe-
los chineses a ao equivalente
a US$ 50 mil por ano. Econo-
mistas dizem, no entanto,
que acordos de comércio ex-
terior podem estar sendo ma-

nipulados para burlar essas
restrições.

Uma forma seria efetuar a
compra de 1 milhão de produ-
tos ao custo unitário de US$ 2
de uma empresa parceira ou
subsidiária em Hong Kong.
Em seguida, essas mercado-
rias seriam exportadas de vol-
ta, para a mesma empresa, ao
custo de US$ 1 a unidade. Co-
mo resultado, os produtos vol-
taram ao lugar inicial, mas a
empresa conseguiu mover US$
1 milhão para fora do conti-
nente.

Fuga de divisas

Autoridades chinesas endu-
receram, nos últimos meses, a
supervisão para conter a saída
de divisas. Em novembro, o
governo prendeu 69 pessoas e
abriu processo contra outras
203 por operarem um esque-
ma que teria trazido ao país
cerca de US$ 64 bilhões em
transações não autorizadas,
de acordo com a mídia estatal.

“Reguladores têm se esfor-
çado para encontrar as bre-
chas no sistema”, disse o eco-
nomista da Reoriente Finan-
cial Markets, Steve Wang, para
quem o mercado se manteve
cético quanto aos dados de
ontem. “Não acredito que
Hong Kong tenha comprado
ou vendido muito mais à Chi-
na. Os números de dezembro
(da balança comercial) são um
enorme ponto de interroga-
ção”, disse.

As exportações chinesas pa-
ra Hong Kong também tive-
ram forte avanço no último
mês do ano, crescendo 10,8%
ante uma queda acumulada
de 8,7% no período de janeiro
a novembro em relação a igual

período de 2014. Em relatório,
analistas do Citibank afirma-
ram que isto pode refletir os
esforços de investidores para
arbitrar a diferença entre as
cotações onshore e offshore
do yuan. Recentemente, o
spread chegou a 2%.

“Um enorme e incomum
salto nas exportações para
Hong Kong elevaram as já cor-
riqueiras suspeitas sobre fuga
de capitais, inibindo um oti-
mismo maior quanto aos da-
dos”, disse o economista do
ING, Tim Condon.

Outra questão que pode ter
tido impacto sobre as exporta-
ções é o dos incentivos ofere-
cidos por várias agências chi-
nesas, que podem chegar a até
1 milhão de yuans, segundo
contam alguns exportadores
chineses.

Muitas dessas agências, no
entanto, não costumam publi-
car o valor das gratificações re-
cebidas pelas empresas expor-
tadoras, com receio de que
eles firam as regras da Organi-
zação Mundial do Comércio
(OMC).

Lu Li, dono de uma compa-
nhia que organiza embarques
de bens para o exterior, disse
que, nos últimos meses, al-
guns empresários começaram
a oferecer milhares de yuans
em troca de recibos envolven-
do grandes transações. Para
ele, esses documentos podem
estar sendo usados como pro-
va para mostrar que eles atin-
giram a meta de exportação.

Ontem, o porta-voz da Ad-
ministração Geral de Alfânde-
ga, Huang Songping, afirmou
que os números de dezembro
são resultado, em parte, de
companhias correndo para
bater as metas de fim de ano.

Analistas levantam dúvidas
sobre dados da balança chinesa 
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As importações de petróleo
bruto, minério de ferro e cobre
da China subiram em dezem-
bro em relação a igual mês do
ano anterior, segundo dados
divulgados pela Administra-
ção Geral de Alfândega do país.

As compras chinesas de pe-

tróleo bruto registraram avan-
ço anual de 9,3% em dezem-
bro, a 33,19 milhões de tonela-
das, enquanto as de minério
de ferro cresceram 11%, a 96,27
milhões de toneladas, e as de
cobre saltaram 26%, a 530 mil
toneladas.

Em todo o ano de 2015, as
importações chinesas de pe-

tróleo subiram 8,8% em rela-
ção a 2014, a 335,50 milhões
de toneladas, enquanto as de
minério de ferro tiveram alta
mais moderada, de 2,2%, a
952,72 milhões de toneladas.
As compras de cobre, por ou-
tro lado, recuaram 0,3% no
ano passado, a 4,81 milhões de
toneladas.

Pequim eleva importações de petróleo

EMBARQUES
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Mal secou a tinta da le-
gislação que suspendeu a
proibição às exportações de
petróleo dos Estados Uni-
dos, em vigor havia 40 anos,
e as petrolíferas norte-ame-
ricanas já se movimentam
para fazer seus primeiros
embarques. Dois navios
com carregamentos de pe-
tróleo zarparam de portos
no Texas nas duas últimas
semanas e há expectativa
de mais embarques. As pri-
meiras vendas seguiram pa-
ra a Europa mas, no longo
prazo, a América Latina e a
Ásia deverão se tornar clien-
tes dos EUA, segundo espe-
cialistas da indústria.

As exportações de petró-
leo começaram menos de
um mês depois de o presi-
dente norte-americado, Ba-
rack Obama, assinar a lei que
aboliu a proibição. Grandes
empresas de infraestrutura,
como a Plains All American
Pipeline e a Enterprise Pro-
duct Partners, passaram os
últimos anos investindo bi-
lhões de dólares na constru-
ção de novos oleodutos, tan-
ques de armazenamento e
docas em portos.

O primeiro carregamento
de petróleo partiu de Corpus
Christi, no Texas, na véspera
do ano novo, e foi feito pela
ConocoPhillips, com destino
ao estado alemão da Baviera.

Outro carregamento foi
feito a partir do terminal da
Enterprise em Houston, no
começo do ano, e segue para
a cidade francesa de Marsel-
ha. De lá, o petróleo será
transportado via oleoduto
para uma refinaria na Suíça.

Livro Bege

A economia dos Estados
Unidos continuou dando si-
nais mistos entre o fim de
novembro e o início de janei-
ro, com o dólar forte e os pre-
ços baixos da energia ofus-
cando parcialmente melho-
ras no mercado de trabalho e
nos gastos do consumidor,
informou ontem o Federal
Reserve (Fed, o banco central
norte-americano).

A atividade econômica
dos EUA expandiu-se em no-
ve dos 12 distritos do país, se-
gundo o relatório Livro Bege
do Fed, que compila infor-
mações sobre a atividade
empresarial coletadas em to-
do o país. O Fed de Boston
descreveu a atividade econô-
mica como favorável, en-
quanto os distritos de Nova
York e Kansas City descreve-
ram-na como  estável. A
maioria dos outros descre-
veu a atividade econômica
como modesta. (Com agências)

EUA voltam 
a exportar
petróleo

Um enorme e incomum salto nas
exportações para Hong Kong elevaram as
já corriqueiras suspeitas sobre fuga de
capitais, inibindo um otimismo maior
quanto aos dados.” 

Tim Condon
Economista do ING




