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VENCENDO A CRISEVENCENDO A CRISE

Presidente do BNDES pede demissão

‘Não vamos retrair agora’

Maria Silvia Marques renuncia ao cargo em meio a críticas do setor
empresarial de que estaria fazendo gestão muito dura no banco

Como a norte-paranaense Moinho Globo aumentou os
investimentos e mantém o planejamento pós-delações da JBS

Agência Estado

Apresidente do BNDES
(Banco Nacional de
D e s e n v o l v i m e n t o

Econômico e Social), Maria
Silvia Bastos Marques, re-
nunciou ao cargo nesta sex-
ta-feira (26). O diretor de
Operações Indiretas, Ricar-
do Ramos, responderá inte-
rinamente pela presidência
do banco. Ramos é funcio-
nário de carreira da institui-
ção de fomento. Em comu-
nicado interno distribuído
nesta sexta aos funcioná-
rios, a ex-presidente infor-
mou que toda a diretoria,

que chegou ao banco junto
com ela há cerca de um ano,
seguirá no cargo. “Informei
pessoalmente ao presidente
Michel Temer a minha deci-
são de deixar a presidência
do BNDES”, afirmou Maria
Silvia, no início do comuni-
cado interno.

Marques alegou motivos
pessoais para renunciar.
“Deixo a presidência do BN-
DES por razões pessoais,
com orgulho de ter feito
parte da história dessa insti-
tuição tão importante para
o desenvolvimento do País”,
disse o comunicado, fazen-
do referência à sua passa-

gem anterior pela diretoria
do banco, no início dos anos
1990.

Ela buscou também enal-
tecer o quase um ano de ges-
tão à frente do banco de fo-
mento, durante o qual disse

ter buscado “olhar para o fu-
turo, estabelecendo novos
modelos de negócios e estra-

tégias para o banco, sem des-
cuidar do passado e do pre-
sente, sempre tendo em
mente preservar e fortalecer
a instituição e seu corpo fun-
cional”.

A Secretaria Especial de

Comunicação Social da Pre-
sidência da República divul-
gou uma nota para destacar

que o presidente Michel Te-
mer agradeceu o empenho
da executiva frente ao ban-
co de fomento. “O presiden-
te da República, Michel Te-
mer, manifesta seu profun-
do agradecimento a Maria
Silvia Bastos Marques, que
presidiu o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social de forma ho-
nesta, competente e séria
por pouco mais de um ano”,
disse o texto.

CRÍTICAS
Em meios às críticas nos

bastidores da classe empre-
sarial de que a executiva es-

tava fazendo uma gestão du-
ra no banco, ampliando a di-
ficuldade de acesso ao crédi-
to, a nota ressaltou que o tra-
balho dela “honrou o governo
e moralizou um setor estraté-
gico para o País”.

“Despolitizando a relação
com o setor empresarial e
elegendo critérios profissio-
nais e técnicos para a esco-
lha de projetos a serem con-
templados com financia-
mentos oriundos de recur-
s o s p ú b l i c o s”, a f i r m o u .
“Deixará como legado um
modelo a ser seguido em to-
da máquina pública”, com-
pletou.

Victor Lopes

Reportagem Local

Sertanópolis – “Nossas
perspectivas (de faturamen-
to) se mantêm, fizemos um
investimento ousado mesmo
num momento de crise. Nos
preparamos para isso e va-
mos manter esse planeja-
mento”. É dessa forma que a
vice-presidente do Moinho
Globo, Paloma Venturelli, de-
fine as projeções da empresa
para 2017, independente-
mente do que está por vir. A
empresa, localizada em Ser-
tanópolis (Região Metropoli-
tana de Londrina), projeta
faturamento de R$ 250 mi-
lhões, o que representa cres-
cimento de 25% frente aos R$
200 milhões do ano passado.

O ousado investimento ci-
tado por Paloma foi a inaugu-
ração de uma nova unidade
industrial no primeiro qua-
drimestre, de aproximada-
mente R$ 100 milhões nos
últimos anos, com capacida-
de de moagem de 180 mil to-
neladas/ano, atingindo um
volume total de 315 mil tone-
ladas/ano, mais que o dobro
do que era produzido até en-
tão. “Viemos de uma crescen-
te na indústria alimentícia
nos últimos 5 a 6 anos. A nos-
sa expectativa não é de retra-
ção agora”, decreta.

É claro que isso não signifi-
ca que a empresa não sofra
com alguns cenários. “Ano
passado sentimos a crise,
muito por conta de inadim-
plência do mercado, gerando
queda de volume produzido e
clientes atendidos. Mas mes-
mo assim mantivemos a ren-
tabilidade”. A vice-presidente
também explica que a alta re-
cente da moeda americana
fez com que as vendas do tri-
go estagnassem no mercado e
continuam desta forma. “A al-
ta do dólar afetou o custo da
matéria-prima e, portanto, o
custo final, o preço da farinha
de trigo para o consumidor fi-
nal. Essas oscilações trazem
maior cautela para nossa to-
mada de decisões”.

ESPERA
As principais expectativas

para a empresa, antes da
delação da JBS, estavam no
controle da inflação e queda

A empresa de Sertanópolis projeta faturamento de R$ 250 milhões,
alta de 25% frente aos R$ 200 milhões do ano passado

Anderson Coelho

Paraná na
contramão do País

Investimentos
postergados

Os números da Confede-
ração Nacional Indústria
(CNI) vão, de fato, na con-
tramão do que as grandes
indústrias paranaenses es-
tão projetando. Depois de
leve recuperação em março,
a produção industrial vol-
tou a cair em abril. O índice
ficou em 41,6, incrivelmen-
te abaixo de abril do ano
passado (42,4). Vale dizer
que valores abaixo de 50 in-
dicam retração na produ-
ção. “É comum no final de
um ciclo de queda muito
grande acontecerem oscila-
ções até voltarmos a núme-
ros positivos. Mas de fato,
isso está demorando muito
tempo e uma das razões foi
justamente essa retração in-
tensa e longa, que foi debili-
tando as expectativas. Os
espaço de manobra das in-
dústrias fica pequeno e é di-

O professor de econo-
mia da Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR) Mar-
celo Curado salienta que
este clima de incerteza e
instabilidade atrapalha di-
retamente a indústria, pois
devido à própria caracte-
rística da atividade, os in-
vestimentos são focados
em médio e longo prazos.
“Num cenário como esse,
muitos investimentos são
postergados, até que a si-
tuação política e econômi-
ca se torne mais clara”.

Curado comenta que os
níveis de investimento vêm
caindo sistematicamente
desde 2014 devido a essa
insegurança. “Existe uma
volatilidade do câmbio
muito grande, e com as de-

lações o dólar variou facil-
mente e atrapalhou as de-
cisões de investimento,
principalmente porque
grande parte da produção
industrial depende de insu-
mos importados. Outro im-
pacto é nos juros, que com
essas incertezas tendem a
ficar mais altos. Os bancos
ficam receosos para em-
prestar capital e cobram
mais caro”. Por fim, para o
economista, se as reformas
trabalhistas e previdenciá-
ria continuassem cami-
nhando mostrariam um
comando do governo, uma
sinalização de maior esta-
bilidade política do País.
“No momento, não impor-
ta qual a solução, mas que
ela seja rápida”. (V.L.)

fícil fazer apostas, porque
qualquer movimento, como
um aumento de produção
ou investimento, pode ser
fatal”, explica o economista
da CNI, Marcelo Azevedo.

A expectativa do setor
está quanto a se as mano-
bras econômicas vão con-
tinuar na mesma linha dos
primeiros meses do ano.
Isso já será possível de sen-
tir na próxima terça-feira
(30), quando ocorre mais
uma reunião do Comitê de
Política Monetária (Co-
pom). “É preciso ter essa
percepção de que as refor-
mas irão seguir, a equipe
econômica do governo vai
permanecer e os juros con-
tinuam com tendência de
queda. Nós esperávamos
um segundo semestre com
ritmo de crescimento e
promissor para o ano que
vem. Mas só a partir de ju-
nho para fazermos essas
novas previsões”, comple-
menta o economista. (V.L.)

na taxa de juros. Agora, se-
gundo Paloma, o momento
é de espera. “Estávamos oti-
mistas para o segundo se-
mestre, com a expectativa
de queda na taxa de juros.
Mas se isso não se concreti-
zar, alguns investimentos de

ordem estrutural serão pos-
tergados até que o cenário
melhore. Todos ficam no
stand by para saber os pró-
ximos passos, inclusive em
relação às reformas que o
governo tinha proposto a
fazer”. (V.L.)

Grupo quase dobra capacidade de
moagem/ano com nova unidade industrial

CNI prevê Recuperação mais
demorada do que o previsto

Funcionário de carreira
assume presidência

do banco de fomento
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