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Economia
Marcando território
Expansão da Grilleto, de Ricardo Alves,
acompanha a abertura de shoppings pelo País

Entre os grandes
Brasil se firma como o 4º maior
mercado mundial de carros
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INDICADORES VAR. (%) COTAÇÃO
DÓLAR 1 0,29 R$ 1,7070
EURO 1 0,13 R$ 2,3700
BOVESPA 1 1,26 71.560,93 pontos
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Governo anuncia pacote de crédito
combinado com o setor privado
Iedi, Fiesp, CNI e Febraban formularam propostas, junto com o BNDES, para facilitar o financiamento de empresas e de grandes obras

Medidas regulatórias são impor-
tantes, mas insuficientes para
destravar o financiamento de
longo prazo no Brasil. Segundo
especialistas, esse tipo de crédi-
to só vai realmente deslanchar
quando a taxa básica de juros
cair para níveis compatíveis com
os do resto do mundo. Hoje em
10,75%, a Selic lidera o ranking
global de juros.

“Há um consenso de que, sem
uma queda dos juros, de certa
maneira, é dar murro em ponta
de faca”, afirma o empresário Jo-
sué Gomes da Silva, presidente
da Coteminas e um dos princi-
pais colaboradores do Instituto
Talento Brasil.

Ao lado do Instituto de Estu-
dos para o Desenvolvimento In-
dustrial (Iedi), a entidade prepa-

rou o documento ‘Financiamen-
to voluntário de longo prazo no
Brasil – análise e recomenda-
ções’. O texto deve servir de base
para o pacote que o governo
anunciará para estimular o finan-
ciamento de longo prazo.

Gomes da Silva, no entanto,
poupa o Banco Central (BC) de
críticas. Para ele, o governo preci-
sa criar condições para que o

País tenha um juro básico estru-
turalmente mais baixo, o que pas-
sa por uma política fiscal mais
apertada.

A equipe da presidente eleita,
Dilma Rousseff, tem sinalizado a
intenção de reduzir a relação en-
tre dívida líquida e Produto In-
terno Bruto (PIB) dos atuais 41%
para 30% em 2014. Isso, em tese,
abre espaço para um juro menor.

O professor da PUC-SP Antô-
nio Corrêa de Lacerda chama a
atenção para mais um fator que
limita a concessão de financia-
mentos de longo prazo no País: a
existência das Letras Financei-
ras do Tesouro (LFTs).

“LFT é um outro nome para o
overnight”, afirma. Esses pa-
péis, lembra Lacerda, têm liqui-
dez diária, pagam a taxa Selic e,
como são emitidos pelo gover-
no, têm risco zero de calote. “O
prêmio para ficar no curto prazo
no Brasil é enorme.” / L.M.
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As 5 principais propostas:

● Isonomia tributária
Isenção de Imposto de Renda
para estrangeiros que compram
títulos públicos deve ser estendi-
da a compradores de títulos cor-
porativos, letras financeiras e
demais títulos de longo prazo

● Isenção de impostos
Os títulos de prazos muito lon-
gos devem ter isenção de Im-
posto de Renda por um certo
período. O incentivo deve incidir
conforme a duração do título, e
não do prazo de detenção por
parte de seu comprador. Outro
incentivo sugerido consiste na
não incidência de recolhimento

compulsório sobre as letras fi-
nanceiras de prazo superior a
10 anos

● Infraestrutura e
habitação
Incentivo importante nessas
áreas seria a redução do recolhi-
mento compulsório dos bancos
em proporção aos financiamen-
tos concedidos, desde que obe-
deçam ao prazo mínimo de 10
anos e sejam direcionados para
a infraestrutura/habitação

● Mercado secundário
O documento defende várias
ações para que sejam desenvol-
vidos os mercados secundários
para venda de títulos de longo

prazo, de forma a ampliar a liqui-
dez e, assim, incentivar as apli-
cações de prazos mais longos.
Da mesma forma, são indicadas
ações para que os financiamen-
tos longos por parte dos ban-
cos, incluindo o BNDES, pos-
sam ser securitizados

● Segurança jurídica e
marco regulatório
As entidades pedem medidas
para dar maior segurança para
operações de longo prazo e o
estabelecimento de marcos re-
gulatórios mais condizentes
com as operações de longo pra-
zo, como registros de informa-
ções de crédito adequados e a
criação do cadastro positivo

Resultado depende da queda dos juros
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Primeiras medidas. Mantega deve anunciar nas próximas semanas o primeiro pacote visando ao governo da presidente eleita, Dilma Rousseff

ALÉM DO BNDES

Leandro Modé

O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, anuncia nos próxi-
mos dias um pacote de medi-
das para estimular o financia-
mento de longo prazo no País.
Entre as ações que vão ser exe-
cutadas pelo governo, estarão
algumas das propostas de um
documento, obtido com exclu-
sividade pelo ‘Estado’, lança-
do por meia dúzia de entida-
des, quatro delas da indústria
e uma da habitação, além da
Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban).

Durante o período de elabora-
ção, os autores do trabalho man-
tiveram intensa interlocução
com o presidente do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), Lucia-
no Coutinho. Em setembro, có-
pia do texto foi entregue a Mante-
ga. A receptividade, segundo apu-
rou a reportagem, foi positiva.

O trabalho sugere, entre ou-
tros pontos, que quem compre
títulos de dívida de longo prazo
emitidos por empresas (10 anos,
por exemplo) não pague Impos-
to de Renda; redução dos depósi-
tos compulsórios (dinheiro que
os bancos devem deixar no Ban-
co Central, ou seja, não pode vi-
rar crédito) nos financiamentos
para infraestrutura e habitação;
e mudanças regulatórias que esti-
mulem a negociação desses títu-
los no mercado financeiro.

Redigido pelo economista
Claudio Frischtak, “Financia-
mento voluntário de longo pra-
zo no Brasil – análise e recomen-
dações” começou a ser feito no
início deste ano por iniciativa do
Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (Iedi)
e do Instituto Talento Brasil –
associação sem fins lucrativos
que tem o empresário Josué Go-
mes da Silva, presidente da Cote-
minas e filho do vice-presidente
José Alencar, como um dos prin-
cipais colaboradores.

Ao longo da elaboração, o tra-
balho foi apresentado a outras
entidades, que contribuíram
com sugestões e acabaram por
apoiá-lo. No fim do processo, foi
subscrito também pela Febra-
ban, pelo Secovi-SP (Sindicato
da Habitação de São Paulo), pela
Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp, então
dirigida interinamente pelo pre-
sidente da CSN, Benjamin Stein-
bruch) e Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI, já sob o
comando de seu novo presiden-
te, Robson de Andrade).

Ou seja, o tema conseguiu pôr
do mesmo lado dois segmentos
da economia brasileira que se es-
tranharam bastante nos últimos
anos: indústria e bancos.

Nó. Para muitos especialistas, o

financiamento de longo prazo se-
rá um dos grandes nós que o go-
verno Dilma Rousseff terá de de-
satar. “O Brasil precisa desenvol-
ver mecanismos para financiar a
longo prazo, sem os quais não
teremos os investimentos neces-
sários para manter ou até mes-
mo ampliar a taxa de crescimen-
to”, define Gomes da Silva.

Hoje, o BNDES é o principal
provedor desses recursos. Sozi-
nho, responde por quase 19% da
taxa de investimentos no País.

Mas há consenso de que sua atua-
ção chegou ao limite. No ano pas-
sado, o BNDES desembolsou R$
137,4 bilhões, quase 50% mais
que em 2008. Para este ano, a
expectativa é de que o orçamen-
to fique próximo ao de 2009.

A forte expansão é explicada
pela crise global. Para estancar a
paradeira que se instalou na eco-
nomia logo após a quebra do ban-
co americano Lehman Brothers,
em setembro de 2008, o governo
abriu as torneiras dos bancos pú-

blicos. Para manter um ritmo in-
tenso de empréstimos, o BN-
DES teve de ser capitalizado pe-
lo Tesouro Nacional em mais de
R$ 200 bilhões. A política cau-
sou polêmica, porque elevou o
endividamento do governo.

No limite. O próprio BNDES re-
conhece que não pode ir além.
“Mesmo que pudesse, não seria
a trajetória mais desejável”, diz o
superintendente da área de pes-
quisa e acompanhamento econô-

mico do BNDES, Ernani Torres.
Na avaliação dele, a falta de crédi-
to de longo prazo é problema es-
pecífico do Brasil, que passa pelo
fato de “as pessoas ainda se com-
portarem como se o País ainda
tivesse inflação elevada”. Por is-
so, ele avalia que “o conjunto
mais importante das reformas
microeconômicas (do próximo
governo) será esse”.

Para o presidente do Conse-
lho Curador do Iedi e copresi-
dente do Conselho de Adminis-
tração da Natura, Pedro Passos,
uma das principais virtudes do
trabalho é justamente propor
mudanças que podem ser adota-
das com relativa facilidade – ou
seja, não incluem, por exemplo,
alterações na Constituição. “O
documento elenca uma série de
alternativas factíveis, inclusive
do ponto de vista jurídico.”

O presidente do Secovi-SP,
João Crestana, acredita que um
dos entraves mais importantes
ao financiamento de longo pra-
zo está na falta de segurança jurí-
dica. No caso imobiliário, expli-
ca, isso se traduz em interrupção
de empreendimentos que con-
quistaram a aprovação das mais
variadas autoridades. “De repen-
te, chega um órgão público e sus-
pende um projeto que já estava
vendido”, exemplifica. “Esta-
mos falando de financiamento
de 30 anos. Uma lei não pode ser
afetada por um decreto.”

Esse ponto está contemplado
no trabalho do Iedi e do Instituto
Talento Brasil. Outro é o desen-
volvimento do mercado secun-
dário de títulos privados (emiti-
dos por empresas). Hoje, esses
papéis negociam diariamente
menos de 10% que os títulos do
governo – R$ 8,3 bilhões/dia em
setembro, ante R$ 820 milhões.

Caricatura. O economista-che-
fe da Febraban, Rubens Sarden-
berg, diz que os bancos estão dis-
postos a financiar esse tipo de in-
vestimento.“Éuma caricatura di-
zer que os bancos não querem
emprestar.” Mas, para que esse
mercado cresça, argumenta, é
preciso justamente efetuar mu-
danças como as propostas por Ie-
di e Instituto Talento Brasil. “O
funding (fonte de recursos) no
Brasil é de curto prazo. Os inves-
tidores, aqui, privilegiam a liqui-
dez, por causa da cultura de inde-
xação”, exemplifica.

Dia 24, Febraban e BNDES pro-
movem um seminário em São
Paulo para discutir alternativas
de financiamento no País. O pre-
sidente da entidade, Fabio Bar-
bosa, e Coutinho serão as duas
principais figuras do evento.

JOSUÉ GOMES DA
SILVA
PRESIDENTE DA COTEMINAS
“Há um consenso de que, sem
queda dos juros, de certa maneira,
é dar murro em ponta de faca.”

ANTÔNIO CORRÊA
DE LACERDA
PROFESSOR DA PUC
“O prêmio para ficar no curto
prazo no Brasil é enorme.”

19%
é a parcela do BNDES na taxa de
investimentos no Brasil

R$ 137,4 bi
foi o total desembolsado pelo
banco no ano passado

50%
foi a porcentagem de aumento
dos desembolsos em relação a
2008

R$ 200 bi
foi a capitalização que o Tesouro
fez no BNDES para que o banco
pudesse manter um ritmo intenso
de empréstimos

‘País precisa ajustar as contas
e poupar’, diz economista
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● Provedor de peso

● Resultado limitado

7 8 9 10 11 12


