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QUEM É

Claudio Frischtak, economista

Alexandre Rodrigues
Irany Tereza
RIO

Para potencializar as medidas
que o governo promete anun-
ciar nos próximos dias para esti-
mular alternativas de financia-
mento de longo prazo ao Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
o País precisa ajustar as contas
e poupar. É o que diz o econo-
mista e consultor Claudio Fris-
chtak, que coordenou o traba-
lho “Financiamento Voluntário
de Longo Prazo no Brasil”. Leia
a seguir os principais trechos
da entrevista:

● Seu trabalho diz que estão ama-
durecendo as condições para o
desenvolvimento do financiamen-
to privado de longo prazo no Bra-
sil. Por que ainda temos mais de
70% desse crédito no setor públi-
co, por meio do BNDES?
Quando se fala nos diferentes
mercados de financiamento de
longo prazo, há medidas opera-
tivas a se tomar. Mas por trás
delas, há necessidade de outras
coisas para potencializa-las. A
redução da taxa de juros é um
elemento central. Para fazer is-

so de forma estrutural, é preci-
so um programa fiscal de mé-
dio e longo prazo. Não precisa
mudar hoje, mas é preciso di-
zer, com credibilidade, que vai
aumentar a taxa de poupança
do País. E do setor público em
primeiro lugar. O BNDES não
pode ser a única fonte de finan-
ciamento de longo prazo, não é
sustentável. O governo está
preocupado com isso, não esta-
mos falando ao vento. A ques-
tão é como romper esse nó.

● O novo governo precisa gastar
menos, fazer ajuste fiscal?
Claro. É repensar os gastos, par-
ticularmente os correntes. É
preciso aumentar a poupança
do setor público. Hoje, ele ‘des-
poupa’. Nos próximos dois ou

três anos, temos condições de
zerar o déficit nominal, de fazer
do setor público um poupador
líquido. O resultado será uma
redução dramática das taxas de
juros em termos reais e nomi-
nais. O financiamento voluntá-
rio de longo prazo no Brasil vai
depender, do ponto de vista es-
truturante, disso.

● Esse programa fiscal deveria
ser adotado logo pelo novo gover-
no?
O ideal é que seja anunciado na
transição, antes de 1º de janei-
ro. Somos um País que poupa
pouco. Não vamos chegar à ta-
xa de poupança asiática, não é
esse o nosso contrato social,
mas também não podemos ter
uma poupança tão reduzida. Is-
so tem a ver com incentivos pa-
ra as famílias pouparem mais,
mas o essencial é o setor públi-
co. É ele que ‘despoupa’.

● Um choque?
Não diria isso. Há coisas mais
estruturais que não são da noi-
te para o dia, mas tem que ter
compromissos. Quais? Zerar o
déficit nominal em três anos. E
no quarto, um superávit nomi-
nal de 1% do PIB. É um choque,
mas no bom sentido.

● Por que o sr. aponta a atrativi-
dade dos títulos públicos como
uma dificuldade para o desenvol-
vimento do financiamento priva-
do de longo prazo?
Temos uma jabuticaba: a natu-

reza da dívida pública. O investi-
dor tem liquidez, alta rentabili-
dade e uma segurança fantásti-
ca com os títulos públicos. Me-
lhor não existe. Por que com-
prar um papel de dez anos de
um banco? O investidor estran-
geiro não paga imposto de ren-
da para entrar em dívida públi-
ca. Além disso, não há um mer-
cado secundário para títulos pri-
vados, enquanto os públicos
têm muita liquidez.

● O seu trabalho mostra o inte-
resse dos estrangeiros pelo Bra-
sil, especialmente pelos papéis
de longo prazo. É uma oportuni-
dade mal aproveitada?
O brasileiro é viciado em curto
prazo porque tem a memória in-
flacionária. O não residente, de

modo geral, tem prazos médios
de aplicação mais longos. Te-
mos uma janela com a econo-
mia internacional numa situa-
ção muito delicada. Os juros re-
duzidos internacionalmente é a
melhor coisa que existe. Intro-
duzindo alguns novos mecanis-
mos, os bancos privados e os
projetos vão começar a obter
um funding de longo prazo por-
que o Brasil se tornou atraente,
a economia é sólida e o diferen-
cial de juros, significativo.

● O governo está prometendo
anunciar um pacote de incenti-
vos nos próximos dias. O pode
ser feito de imediato para incenti-
var o crédito de longo prazo?
A principal coisa é o regime tri-
butário. Quem a gente quer

atrair de cara é o investidor es-
trangeiro, que está louco pelo
Brasil. Fazemos um regime de
isonomia tributária para ele di-
versificar um pouquinho e não
entrar só na dívida pública.

● Fala-se muito do mercado de
títulos, mas como financiar o cré-
dito bancário de longo prazo?
Os bancos comerciais têm parti-
cipação muito marginal. Cerca
de 76% das operações de crédi-
to para pessoa jurídica estão
concentrados em médio e curto
prazo. A primeira coisa a se dis-
cutir é o funding de longo pra-
zo. Com a competição com os
títulos públicos, o prazo míni-
mo das letras financeiras (LFs)
virou máximo. As LFs deveriam
ser tratadas como as debêntu-
res dos bancos, bonds bancá-
rios. Propomos o fim do com-
pulsório das LFs superiores a
dez anos. E o incentivo tributá-
rio para os compradores.

● Mesmo com os lucros recor-
des, os bancos terão interesse
de entrar no longo prazo?
Claro. O País tem um programa
de investimentos em infraestru-
tura que terá de ser realizado,
independente do governo elei-
to, nos próximos 15, 20 anos. É
um negócio. Dada nossa estabi-
lidade, nossas regras de Basi-
leia, interessa muito.

● O sr. aponta um crescimento
anual das carteiras de crédito
superior a 15% nos próximos
anos. O BNDES, cujos desembol-
sos são recordes, não dá conta?
O BNDES está no limite. O de-
senvolvimento de um mercado
é bom para o País e para o pró-
prio BNDES. Seria muito inte-
ressante para ele se alavancar
em cima dos bancos privados
com parcerias em que eles en-
tram com uma parte, multipli-
cando o poder de financiamen-
to do BNDES. E os bancos vão
ganhar dinheiro com isso tam-
bém.

ENTREVISTA

Bancos privados devem
auxiliar o BNDES na
concessão de créditos,
pois ele está no
limite, diz economista
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✽ Claudio Frischtak é econo-
mista com pós-graduação
pela Universidade de Campi-
nas e pela Stanford Universi-
ty, nos Estados Unidos. Já
atuou como economista-sê-
nior do Banco Mundial e hoje
é sócio da InterB Consultoria
Internacional em Negócios.
Tem em seu currículo traba-
lhos de consultoria para orga-
nizações internacionais e
grandes empresas, como a
Vale. É autor de diversos li-
vros e ensaios econômicos.

Nova meta. Somos um país que poupa pouco, diz Frischtak

‘País precisa ajustar
as contas e poupar’

Trânsito, poluição, enchentes,
pedintes, favelados, falta de

infraestrutura... Estes são, nor-
malmente, os ‘atributos’ das gran -
des cidades, das quais muitas pes -
soas procuram fugir, fazendo o
caminho de volta para o interior.

Muitas famílias têm procu-
rado viver melhor em locais
próximos aos grandes centros
urbanos. Buscam os condomí-
nios horizontais, onde os filhos
podem andar de bicicleta, pas-
sear com o cachorro e estar em
contato com a natureza. 

Mas boa parte dos pais des-
sas famílias não consegue traba-
lhar onde mora. Resultado: tem
de pegar a estrada, enfrentar o
tráfego e todos os problemas
dos quais buscaram fugir. Che-
gam exaustos, sem ânimo para
curtir os filhos que começam a
ter saudade daquele apartamen-
to de cara para a avenida. Afi -
nal, apesar do barulho, a convi-
vência era melhor. 

Diante desta constatação,
ficamos a imaginar que o beco é
sem saída. É a velha máxima do
‘se correr o bicho pega, se ficar
o bicho come’. Daí a questão:
será que não é mais possível
qualificar as cidades? 

A resposta a esta indagação
não é nada simples. Passa por
dois grandes filtros – o do plane-
jamento preventivo, para evitar
que as cidades entrem em pro-
cesso degenerativo, e o do plane-
jamento curativo; para tentar sal-
var os grandes centros urbanos. 

Como fazer isso? A única
alternativa é pensar as urbes de
amanhã. Anos atrás, quando al -
guém propôs fazer um planeja-

mento para São Paulo em 2010
foi chamado de visionário em
delírio. O século 21 estava lon -
ge, não havia por que perder
tem po com tal discussão. 

Ledo engano. Se o debate ti-
vesse acontecido, talvez a ca pi -
tal paulista não precisasse hoje
enfrentar tantos problemas, ou
mesmo ações corretivas que
soam impositivas, como se vê
no programa de combate à po -
luição visual adotado pelo pre-
feito Gilberto Kassab – apoi ado
pela maioria da população, mas
inicialmente visto com ressalvas
pelos comerciantes que têm de
encontrar alternativas para expo-
rem suas marcas e seus produtos.

Outro dia, em conversa com
um especialista em sustentabili-
dade – o professor Eudes Mattar
(que, inclusive, se candidatou à
Presidência da República em
1989) –, perguntei a ele se São
Paulo tem cura. A resposta foi
rápida: sim. Toda cidade tem
cura. Basta fazer um plano de
sustentabilidade e, o fundamen-
tal, executá-lo.

De acordo com o professor,
um dos primeiros problemas que
as cidades (grandes ou peque-
nas) têm de começar a atacar é o
da água. Vai faltar, e não demo-
ra. “Por que não fazer com que
todas as casas (e não só os novos
edifícios, como já acontece em
São Paulo) tenham captação de

água pluvial?” – sugeriu. Essa
água poderia ser usada para
lavar o chão, o carro e mesmo
ser direcionada para descarga de
aparelhos sanitários. Uma água
que deixaria de ir pelo ralo (ou
bueiros, agravando a situação
em áreas que sofrem enchentes).

A medida é simples, inclusi-
ve objeto de legislações. Mas
colocá-la em prática, nem
tanto. A menos que as prefeitu-

ras adotassem mecanismos de
es tímulos à população, forne-
cendo ori en tação técnica, sub-
sidiando o custo dessas cister-
nas por meio de desconto no
IPTU, por exemplo.

Aliás, esses mecanismos
respondem por outras importan-
tes intervenções urbanas, como
se vê na recuperação de velhos
centros, em que a infraestrutura
instalada estava subutilizada por
falta de condições de uso para
morar, trabalhar ou estudar.
Buenos Aires, Oslo e Dublin

são exemplos do que pode ser
feito nesse campo. 

Outra questão fundamental
é a do transporte coletivo. Mes -
mo em cidades em que a si -
tuação parece irreversível, é
possível corrigir. Mas, além de
investimentos (que podem ser
ob tidos do setor privado por me -
io de privatizações ou conces-
sões), os moradores têm de con-
tribuir. Têm de pensar na ci dade
de amanhã, tolerar os trans -
tornos momentâneos que obras
dessa natureza ocasionam. Têm
de assumir uma cota de sacrifício.

Há várias ideias para várias
necessidades. O que não se po -
de mais é esperar 2020 para la -
mentar o que não foi feito a gora.
Ainda há tempo de termos, no
Brasil, cidades qualificadas.
Que se faça o debate e que se
parta para a ação.

(*) Romeu Chap Chap é
presidente do Conselho Con -
sul tivo do Secovi-SP e da
Romeu Chap Chap Desen-
volvimento e Consul toria Imo -
biliária Ltda., e ex-presidente
da Fiabci/Brasil. 
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Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP
CNPJ 48.066.047/0001-84

ATA DA REUNIÃO163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 21 de setembro de 2010. Horário de início: 11h. Participantes: Bruno Caetano Raimundo � Presidente, Hubert Alquéres, Cristiane 
Ortiz do Amaral Pereira, Claudia Matarazzo Mieli, Junia Ruiz Nogueira de Sá, Paulo Renato Costa Souza, Almino Monteiro Álvares Affon-
so, Laura Margarida Josefina Laganá. Ordem do Dia: Indicação da Secretaria Geral pelo Presidente do Conselho de Administração para 
secretariar esta reunião. 1- Relatório Gerencial/Financeiro - julho/2010. 2- Planilha de Horas Extras - julho e agosto/2010. 3- Faturamento 
Produtos Editoriais - agosto/2010. 4- Balanço dos Pregões realizados na Imprensa Oficial - agosto/2010. 5- Faturamento Certificação Digital 
- agosto/2010. 6- Acompanhamento dos resultados da execução dos programas e ações � resumo/2008/2009 e 2010 - aprovados no Plano 
Plurianual 2008-2011, referente ao mês de julho/2010. 7- Aprovação do reajuste no valor das assinaturas dos Cadernos do Diário Oficial 
em 7% (sete por cento). 8- Ratificação - Aprovação do 4º Termo Aditivo objetivando a renovação do prazo contratual correspondente ao 
contrato nº 2.200, oriundo do pregão nº 099/06, que tem como objeto a prestação de serviços de assistência médica aos funcionários da 
Imprensa Oficial. Valor reajustado na forma da Lei: R$ 13.664.862,00. 9- Ratificação - Aprovação dos afastamentos no período de 21 a 27 
de setembro de 2010, de: a) Ricardo Yasuo Kobashi, R.G. nº 9.557.963, C.P.F. nº 060.579.288-73, assessor técnico; b) João Paulo Foini, 
R.G. nº 061.489.282 IFPRJ, C.P.F. nº 828.900.487-72, gerente de produtos de tecnologia,  para participarem da edição 2010 do �Portugal 
Tecnológico� - Mostra internacional de tecnologia e inovação, em Lisboa. 10- Ratificação - Retorno da licença médica do diretor industrial, 
Teiji Tomioka, R.G. nº 2.262.693-1; C.P.F. nº 192.764.518-20, em 14 de julho de 2010. (atestado médico anexo) Aprovadas por unanimidade. 
COMUNICAÇÕES: 1- A Imprensa Oficial participou da �Feira Literária Internacional de Paraty - FLIP�, que ocorreu de 4 a 8 de agosto de 
2010, com sessão de autógrafo, vendas de livros e reuniu em parceria com a Câmara Brasileira do Livro - CBL, autores e livreiros com o 
objetivo de trocar experiências e divulgar o trabalho da Imprensa Oficial. 2- A Imprensa Oficial participou da �20ª Convenção Nacional de 
Livrarias� que ocorreu entre os dias 4 e 8 de agosto de 2010 - Hotel Holiday Inn/SP e produziu o �Anuário Nacional de Livrarias - Edição 
2010�. 3- A Imprensa Oficial participou do �Fórum Internacional do Livro Digital� que ocorreu nos dias 10 e 11 de agosto de 2010� - Auditório 
Elis Regina � Anhembi, e realizou em parceria com a Câmara Brasileira do Livro � CBL, palestras sobre temas voltados ao livro na era digital. 
4- A Imprensa Oficial participou da 21ª Bienal do Livro que ocorreu entre os dias 12 e 22 de agosto de 2010 - Pavilhão de Exposições do 
Anhembi, com a organização de estande; Espaço Digital; Espaço do Professor; lançamentos de livros; sessões de autógrafos, bem como a 
participação em debates e palestras. 5- Reafirmando as diretrizes estratégicas e consolidando a excelência das práticas de gestão pública, 
a Imprensa Oficial publicou no Diário Oficial Poder Executivo - Seção I, do dia 5 de agosto de 2010, a Portaria �Interna� nº 10/10, a qual 
constitui uma Comissão de Homologação para formar um banco de marcas e fornecedores de suprimentos que exijam testes preliminares. 
Tal inovação proporcionará um ganho de até cinco dias nos processos de licitação da empresa. 6- Na mídia eletrônica a Imprensa Oficial 
registrou a soma de quase 5 mil seguidores e participantes das redes sociais como o Twitter e Facebook. 7- Indicação de 11 (onze) livros 
da Imprensa Oficial para o 52º Prêmio Jabuti 2010. A apuração da 2ª fase acontece no dia 1º de outubro de 2010 e o resultado final será no 
dia 4 de novembro de 2010. Categoria Ciências Humanas: a) A Luta pela Anistia; b) Livro de Horas de Dom Fernando. Categoria Arquitetura 
e Urbanismo, Fotografia, Comunicação e Artes: a) Poussin Restauração; b) Coleção Primeiras Obras; c) Impressões de Carybé nas suas 
Visitas ao Benin 1969 e 1987. Categoria Projeto Gráfico: a) Las Artes de Carybé, versão bilíngüe (português-espanhol); b) O Teatro do 
Ornitorrinco; c) 100 Anos da Academia Paulista de Letras. Categoria Educação, Psicologia e Psicanálise: a) Conflitos na Escola Categoria 
Teoria/ Crítica Literária: a) O Quadrado Amarelo Categoria Biografia: a) Tônia Carrero - Coleção Aplauso 8- A Imprensa Oficial participou 
da cerimônia que ocorreu no dia 31 de agosto de 2010 - Palácio do Governo, para condecoração da Ordem do Ipiranga e da Medalha 
dos Bandeirantes, distinções estaduais concedidas aos cidadãos brasileiros e estrangeiros que prestaram serviços notórios aos paulistas. 
Coordenador e biografados da Coleção Aplauso estão entre os artistas homenageados: Rubens Ewald Filho (Medalha); Rodrigo Pederneiras 
(Medalha); Claudette Soares (Ordem); Eva Todor (Ordem); Vida Alves (Ordem). 9- O portal �Jucesp Online�, desenvolvido pela Imprensa Ofi-
cial, já teve mais de 2,5 milhões de acessos e mais de 60 mil clientes cadastrados desde que entrou no ar, há menos de 3 meses. 10- Dando 
continuidade ao Programa de Capacitação Profissional � novo modelo de avaliação por competências, a qual já apresenta ótimos resultados, 
funcionários da empresa visitaram durante o mês de agosto, a exposição �Imprensa Oficial - um convite à leitura�, na Estação Pinacoteca. 
Ao final, uma pesquisa apontou que 90% dos colaboradores que visitaram a mostra avaliaram positivamente tal modelo de capacitação e 
afirmaram estarem realizados com seus trabalhos retratados na mostra. Aprovadas por unanimidade, Lançamentos - Livros - Agosto/2010. 
1- Dia 3 � Coleção Essencial (15 volumes) - Coedição da Imprensa Oficial com a Academia Brasileira de Letras - ABL. Local: ABL - Rio de 
Janeiro. 2- Dia 12 � São Paulo em Vinte Artistas - Edição da Imprensa Oficial. Local: Loja Cavalera - São Paulo. 3- Dia 14 � O Teatro de 
Aimar Labak - Coleção Aplauso - Série Teatro Brasil. Local: Livraria Cultura - Conjunto Nacional. 4- Dia 16 � Afetosecretos - O vocabulário 
- Coedição da Imprensa Oficial com a Clínica Psicanalítica da Violência - Clipse. Local: 21ª Bienal - Anhembi. 5- Dia 16 � A aprendizagem 
a distância - Edição da Imprensa Oficial. Local: 21ª Bienal - Anhembi. 6- Dia 18 � Bate-Papo - Almanaque para Pais e Filhos - Coedição da 
Imprensa Oficial com a Fundação Tide Setubal. Local: 21ª Bienal - Anhembi. 7- Dia 18 � a) Aprendendo Português; b) Praticando Português 
- nas Escolas Tiriyó e Kaxuyana - Coedições da Imprensa Oficial com o Instituto de Pesquisa e Formação em Educação Indígena - IEPE. 
Local: 21ª Bienal - Anhembi. 8- Dia 18 � Nascentes do Brasil - Coedição da Imprensa Oficial com a World Wildlife Fund - WWF. Local: 21ª 
Bienal - Anhembi. 9- Dia 19 � A Revolução de 1932 - Constituição e Cidadania (cadernos de atividades e livro do professor) - Edição da 
Imprensa Oficial. Local: 21ª Bienal - Anhembi. 10- Dia 21 � Vias Públicas - Edição da Imprensa Oficial. Local: 21ª Bienal - Anhembi. 11- Dia 
23 � Teoria Digital - Dez anos do FILE - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica - Coedição da Imprensa Oficial com o FILE. Local: 
Casa das Rosas. Aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo para ser discutido na reunião foi encerrada e por mim, Jurema Vibrio 
Massaglia, Assistente Técnico II - Secretaria Geral, lavrada a presente ata. Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo 
- JUCESP - Certifico o registro sob o número 378.663/10-0, em 21-10-10. Kátia Regina Bueno de Godoy, Secretária Geral
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