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Sexta-feira, 26 de setembro de 2014

Empresas | Serviços&Tecnologia
Ensino Retorno virá de aumento na renda e de impostos, diz Ibre-FGV

Fiesvaigerarsaldopositivo
àscontaspúblicasem2050
Beth Koike
De São Paulo
O Fies, financiamento estudantil subsidiado pelo governo, vai
começar a gerar retorno positivo
nas contas públicas a partir de
2050, daqui 36 anos. E, ao contrário do que se supõe, a contrapartida dos alunos beneficiados não se
dará exclusivamente com o pagamento do empréstimo universitário, mas também do aumento na
arrecadação de impostos retidos
na fonte, uma vez que a renda das
pessoas com um diploma de ensino superior quase dobra quando
comparada aos que concluíram
apenas o ensino médio.
Essa é a constatação de um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre-FGV) a pedido
do Semesp, sindicato das instituições privadas de ensino superior.
O estudo, conduzido pelos economistas Samuel Pessoa (assessor do
candidato à Presidência da República Aécio Neves, do PSDB) e Vinícius Botelho, é mais um ingrediente na discussão sobre a sustentabilidade do Fies.
Segundo a pesquisa do IbreFGV, no próximo ano o desembolso do governo com o Fies será
equivalente a 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto). Esse percentual será crescente até 2030,
quando deve atingir seu pico, representando 2,1% do PIB.
Em 2023, daqui nove anos, o
Fies já poderá atingir o seu ponto
de equilíbrio, ou seja, o montante
desembolsado em 2023 pelo governo será equivalente à receita
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proveniente do pagamento dos financiamentos e da arrecadação de
tributos, explica Botelho.
O governo deve ter um saldo positivo com o Fies a partir de 2050,
quando o ganho previsto é de 0,6%
do PIB. Dez anos depois, essa fatia
poderá alcançar 4,8%. (ver gráfico).
“Porém, é preciso levar em consideração que esse retorno para o
governo só acontecerá se houver
um ensino de boa qualidade capaz
de qualificar a formação dos alunos para que eles consigam um
emprego com boa renda e, consequentemente, maior arrecadação
de impostos”, diz Botelho. “Não é
uma missão simples porque é difí-

cil melhorar a qualidade do ensino
em curto prazo”, complementa.
Para chegar a tais números, foram levados em consideração cenários econômicos, diminuição
da população com idade entre 18
e 30 anos a partir de 2019 e uma
taxa de inadimplência de 10%.
Porém, segundo o economista,
esse é o menor problema. “A inadimplência pode ser de 30% ou
40%. O retorno tributário é o que
realmente importa. O Fies é uma
transferência de renda porque
governo capta recursos no mercado com juros de 11% e oferece
crédito estudantil a 3,4%. Só por
essa conta já se vê que o retorno

não virá só do pagamento do
Fies”, destaca Botelho.
Na última semana, a sustentabilidade do Fies foi colocada em
questão. Segundo relatório do
Morgan Stanley, o fundo garantidor do financiamento não será capaz de arcar com uma inadimplência que pode aumentar de
10% para 25% em 2017, quando começam os primeiros pagamentos
do empréstimo. O relatório causou
alvoroço no setor de educação
que, a partir de 2011, cresceu graças a programas como Fies e ProUni. O financiamento representa
metade da receita dos cursos presenciais das instituições de ensino.

Volume de fusões e aquisições
volta a crescer no país em agosto
Pesquisa
Cibelle Bouças
De São Paulo
O mercado brasileiro apresentou uma recuperação no número
de operações de fusão e aquisição no mês de agosto, invertendo
a queda registrada nos períodos
de junho e julho, quando foi realizada a Copa do Mundo da Fifa
no país. De acordo com levantamento realizado pela consultoria
PricewaterhouseCoopers
(PwC), foram 88 operações no
mês de agosto, o que representou um crescimento de 33% em
relação ao mesmo mês de 2013.
Nos oito primeiros meses do
ano, o número de transações chegou a 549, avanço de 3,8% em relação ao acumulado de janeiro a
agosto de 2013. Até julho, o volume de operações apresentava retração de 0,4%. A PwC não projeta
volume financeiro gerado com fusões e aquisições, considerando
que a maioria das transações não
tem os valores divulgados.
Em agosto, a maior operação
foi a compra, pela Telefônica
Brasil, de participação da GVT
por € 7,45 bilhões. A consultoria
também citou como operações
relevantes a compra da fabricante paranaense de produtos integrais e orgânicos Jasmine pelo
grupo farmacêutico Otsuka, a
aquisição de 18,5% do grupo
Abril Educação pelo fundo soberano de Cingapura (GIC) e a
aquisição de 50% da editora gaúcha L&PM pela Sextante.

Em recuperação
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Para Rogerio Gollo, sócio da
PwC, o avanço no número de
operações em agosto deveu-se a
um atraso no fechamento dos
acordos no período da Copa do
Mundo. Ainda assim, os dados
são positivos. “Apesar de o cenário econômico apresentar deterioração, o número de fusões e
aquisições não caiu, como se viu
em outros países”, comparou. “Isso revela a confiança de investi-

dores em relação ao potencial do
país no longo prazo.”
Como aspecto negativo, disse
Gollo, houve redução da participação de investidores estrangeiros nas fusões e aquisições. De janeiro a agosto, 42% das transações tiveram participação de
grupos estrangeiros, ante 43% no
mesmo período de 2013.
O levantamento também revelou que 50,5% das operações fo-

empresas participantes do programa e também vai patrocinar eventos e viagens para participação em
eventos internacionais. O valor
que será investido não foi revelado. É o primeiro contrato do tipo
fechado pelo programa e o objetivo é ter mais nos próximos meses.

Venda de computadores

ram compras de participação
majoritária de empresas, ante
55% há um ano. Gollo ponderou
que em um momento de economia fraca, o número de aquisições majoritárias e fusões tende a
crescer, considerando que as empresas têm menos espaço para
elevar vendas e margem de lucro
sem aquisições. “A tendência daqui para frente é haver um aumento das aquisições majoritárias e fusões”, disse.
Entre os setores que lideraram
em número de transações ao longo do ano, o de tecnologia da informação (TI) manteve-se em primeiro lugar, com 89 transações, ou
16% do total. Em segundo lugar
aparece o setor de serviços auxiliares, com 55 operações. No setor financeiro, foram registrados 52 negócios, seguido pelo setor de varejo, com 49 transações.
Para o ano, a PwC prevê que o
total de fusões e aquisições vai
superar 800 operações, mantendo o nível de 2013, de 811 negócios. Gollo considera que o setor
de tecnologia da informação
manterá a liderança em número
de operações em 2015, devido à
tendência global de consolidação dessa área. O analista citou
ainda os segmentos de serviços
de saúde — incluindo hospitais,
clínicas, operadoras de planos de
previdência e planos de saúde —
e varejo. “O setor de alimentos
também pode ser pressionado a
fazer fusões e aquisições devido à
dificuldade que as empresas enfrentam para ampliar suas margens de lucro”, afirmou Gollo.

Curtas
IBM e as novatas

A IBM vai patrocinar por um
ano o Start-Up Brasil, programa
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para promover a expansão de empresas
iniciantes. Pelo acordo, a multinacional oferecerá consultoria às

As vendas de computadores recuaram 26% no segundo trimestre, na comparação com igual período de 2013, para 2,65 milhões
de unidades, segundo a consultoria IDC. Os notebooks representaram 62% das unidades comerciali-

zadas e os desktops, 38%. No primeiro semestre, o volume de computadores vendidos caiu 27% sobre um ano antes. Houve queda de
30% no mercado corporativo, cauteloso em ano de eleições, e recuo
26% no segmento de consumo, influenciado pela Copa do Mundo.
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Telecom Italia

Tatiane Bortolozi
De São Paulo

Dados do Fies - programa de crédito estudantil - e seu impacto nas contas do governo

Valor

Telecom Italia é
alvo de aquisição
Telefonia

Quanto custa

|

Cotação em fim de período, em ¤/ação
0,95

A Telecom Italia teve um dia
cheio ontem, quando seus papéis
chegaram a avançar mais de 5% na
bolsa de Milão, encerrando o pregão em alta de 0,11%, a € 0,91. Enquanto o mercado especulava que
seu conselho de administração poderia discutir ontem uma fusão de
sua controlada TIM Brasil com a Oi,
a reunião do conselho foi cancelada e a operadora passou a ser alvo
de uma possível aquisição, arquitetada por Sol Trujillo, ex-CEO da
australiana Telstra Corp.
Trujillo, segundo a Bloomberg,
está buscando quase US$ 10 bilhões no mercado para comprar
uma fatia da Telecom Italia. O
executivo estaria avaliando com
conselheiros financeiros em Nova York e fundos soberanos do
Catar e de Abu Dhabi uma oferta
de até € 7,5 bilhões por uma participação na operadora italiana.
O valor de mercado da Telecom
Italia é de € 12,6 bilhões.
A operação, batizada de Adriano, colocaria Trujillo como CEO da
tele italiana, segundo documentos
datados de agosto deste ano.
A reunião do conselho de administração da Telecom Italia foi remarcada para hoje. As operações
no Brasil e na Argentina devem ser
discutidas pelo conselho. Notícias
veiculadas pela imprensa internacional apontavam ontem que na
pauta pode estar a proposta de
uma fusão com a Oi e uma possível
mudança dos planos de venda da
operação na Argentina. Unir as atividades com a Oi seria uma alternativa para a possibilidade de venda e divisão dos ativos da TIM entre
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suas três principais concorrentes:
Oi, Vivo e Claro. A consolidação do
setor de telecomunicações no país
é uma realidade, mas a forma como deve ocorrer segue indefinida.
Na Argentina, o acordo de US$
960 milhões para a venda da subsidiária da Telecom Italia à empresa de investimento Fintech,
do bilionário mexicano David
Martínez, está em risco. O negócio, anunciado há 10 meses, teve
a conclusão adiada por duas vezes. O prazo final para a decisão
do futuro da unidade estava marcado para ontem. A crise econômica na Argentina e a demora na
aprovação de autoridades regulatórias atrapalharam os planos
da Telecom Italia.
A venda da Telecom Argentina
é parte de um plano de € 4 bilhões projetado pelo CEO da Telecom Italia, Marco Patuano, para reduzir a dívida líquida de
mais de € 27 bilhões da companhia e financiar investimentos.

Bradesco Seguros apresenta

Cuide dos rins

A função renal também depende
de um estilo de vida saudável

D

a mesma maneira que
trabalham pesado sem
que percebamos — os
rins filtram 180 litros de sangue
por dia —, eles também podem
adoecer de modo silencioso,
tornando-se inaptos para exercer suas funções. É o que ocorre na doença renal crônica, que
tem o diabetes e a hipertensão
arterial como causas principais.

Rins: faça check-up periódico
Felizmente, para que os rins
permaneçam saudáveis, boa parte do segredo está em prevenir
essas duas enfermidades, o que
implica moderar desde cedo o
consumo de açúcares, carboidratos simples e sal, manter o peso
ideal e praticar atividade física.
Para completar as chamadas medidas nefroprotetoras, é
preciso, ainda, ingerir dois litros
de água por dia — o que, afinal,
contribui com o processo de filtragem —, não exagerar no consumo de proteínas e tomar cuidado com o uso indiscriminado

de medicamentos, em especial
os anti-inflamatórios.
Fora do âmbito do que podemos controlar, algumas situações específicas configuram
motivo suficiente para procurar
a orientação de um especialista,
como repetidas infecções urinárias e episódios frequentes de
cálculos, além do histórico familiar de doença renal crônica.
Contudo, mesmo na ausência desses riscos, convém fazer
um check-up periódico, que inclui a avaliação da função renal
por meio de exames laboratoriais, particularmente a dosagem de creatinina.

Não exagerar
no consumo
de proteínas
O que os rins fazem por você
• Eliminam toxinas;
• Equilibram o nível de água,
sais e eletrólitos;
• Produzem a eritropoetina,
que ajuda a formar glóbulos
vermelhos, e a renina, que
regula a pressão arterial;
• Convertem a pré-vitamina D
em vitamina D.

