
Patagônia éo
décimomaior
bancoargentino

Resultado negativo em conta corrente deve ir de 1,4% para 3,2% do PIB, prevê o JPMorgan

Altadedéficitépreocupante,afirmaCoutinho

GovernoquerinternacionalizarBB
FINANÇAS

CaixalançacréditodeR$1bi
paramaterialdeconstrução

Em julho deste ano, o presidente Lula sugeriu que o banco fosse transformado emmultinacional financeira

HORADASREFORMAS–Vendademateriais deconstruçãodeveaumentarem2010egovernoampliapossibilidadesdecréditoparaosetor

LucianoCoutinho
Presidente doBNDES
“Tenho reiterado sempre que um
déficit de conta correntemuito
superior a 1,5%doPoduto Interno
Bruto (PIB) não émuito saudável”

DavidKupfer
professor daUFRJ
“O setor industrial noBrasil
venceu a necessidade de ser
competitivo no curto prazo.
Agora, precisamos estimular o
avanço dos investimentos das
empresas no horizonte de vários
anos à frente”

Financiamento para lojas poderá ser duplicado
e vai se somar aos R$ 4 bilhões do Construcard

●●● Décima maior instituição
financeira da Argentina, o
Banco Patagônia encerrou o
mês de setembro com ativos
de 8,72 bilhões de pesos, cer-
ca de R$ 4 bilhões. Com 126
agências, a instituição tem
forte presença na capital,
Buenos Aires, e no sul do
país. O Banco Patagônia é
apontado como uma das insti-
tuições financeiras que apre-
sentaram a maior expansão
desde 2003.

Um dos atrativos do ban-
co é a forte presença no mer-
cado de pequenas e médias
empresas, o que o tornou
uma das maiores instituições
financeiras da Argentina em
quantidade de contas corren-
tes vinculadas ao pagamento
de salários.

Apesar da posição relevan-
te naquele mercado, os núme-
ros são pequenos se compa-
rados com os do Banco do
Brasil: o argentino represen-
ta apenas 0,58% do brasilei-
ro, que somava, em setem-
bro, R$ 685,7 bilhões em ati-
vos. ●
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OpresidentedoBNDES,Lucia-
no Coutinho, afirmou que é
“preocupante” a perspectiva
deaumentododéficitdetransa-
ções correntes do País para
2010.Comaprevisãodeavanço
do PIB de 6% no ano que vem,
junto com o crescimento fraco
das exportações, várias analis-
tas estimamque tal saldo nega-
tivo deve mais que dobrar nos
próximos 12meses.

Deacordo comoJPMorgan,
o déficit em conta corrente de-
ve subir de US$ 23 bilhões em
2009 para US$ 56 bilhões em
2010, o que representa um au-
mento de 1,4% para 3,2% do
PIB. “Tenho reiterado sempre
que umdéficit de conta corren-

temuito superior a 1,5% doPIB
não é muito saudável”, disse
Coutinho. Para ele, é importan-
tequeoPaísadotealgumasdire-
trizesparaevitarqueosaldone-
gativo das contas externas su-
pere umpatamar razoável.

Segundo Coutinho, o princi-
palelementoquevainessadire-
ção é o avanço da poupança do-
méstica, em todas as suas fren-
tes, sejamelas das famílias, das
empresas e do governo.

Passados os efeitos da crise
financeiramundial sobrea eco-
nomianacional,oBrasildevees-
tabelecer entre suas priorida-
des um avanço substancial dos
investimentos a fim de ampliar
a capacidade de crescimento

sem gerar pressões inflacioná-
rias. O comentário de Luciano
Coutinho, sintetiza a intenção
dogovernodeampliaraForma-
ção Bruta de Capital Fixo (FB-
CF) no longo prazo. O estudo
ProjetoPIB:PerspectivasdeIn-
vestimento no Brasil, feito por
acadêmicos e apoiado pelo go-
verno, tem como objetivo ava-
liaraspossibilidadesdeamplia-
çãodos investimentosnoBrasil
em infraestrutura, indústria e
economia do conhecimento
com foco específico até 2020.

“O setor industrial no Brasil
venceu a necessidade de ser
competitivo no curto prazo.
Agora, precisamos estimular o
avanço dos investimentos das

empresas no horizonte de vá-
rios anos à frente”, comentou o
coordenador-geral do projeto,
oprofessor daUFRJDavidKu-
pfer. O estudo destaca dados já
divulgadospeloBNDES,segun-
do os quais os investimentos no
Brasil atingiram R$ 539,2 bi-
lhões entre 2005 e 2008. De
acordo com o banco oficial, os
projetosfirmesquevãode2009
a2012apresentamummontan-
te deR$ 730,7 bilhões.

De acordo com alguns dos
responsáveispelotrabalho,boa
partedessesrecursosestárela-
cionada a obras do Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC). O estudo aponta que há
problemas na evolução da For-

mação Bruta de Capital Fixo
nestaárea.Deacordocomotra-
balho, três pontos devem ser
ressaltados.

O primeiro é que a amplia-
ção do patamar de investimen-
to nos últimos anos, vinculada
às obras do PAC, “se constitui
numa retomada necessária,
mas desordenada" da expan-
sãodainfraestruturanoBrasil.

Num segundo ponto, o estu-
do destaca que a expansão de
longo prazo da infraestrutura
do Brasil necessita de planeja-
mento integrado e sistêmico
nos diferentes segmentos pro-
dutivos, pois, emmuitos casos,
não são exploradas .

O terceiro tópico relevante é
a coordenação “deficiente” en-
treosprocessosdeexecuçãone-
cessários para a viabilizar um
projeto: “É indispensávelmodi-
ficar o fluxo de execução técni-
ca dos projetos até a efetiva en-
trada em operação dos novos
ativos.” ● RICARDOLEOPOLDO

Ana Paula Ribeiro
Chiara Quintão

ACaixaEconômicaFederal lan-
çouontemuma linhade crédito
deR$ 1 bilhãopara acomprade
material de construção em lo-
jas de varejo. O prazo de finan-
ciamento é de até 24 meses e o
valormáximodecadacompraé
de R$ 10 mil. Segundo o vice-
presidente de pessoa física da
Caixa, Fabio Lenza, a taxa de
jurosdependerádoacordocom
cada lojista. Ele acrescentou
que caso haja demanda, esses
recursos poderão ser amplia-
dos em até umR$ 1 bilhão.

Além da linha lançada on-
tem, a Caixa possui ainda R$ 4
bilhões peloConstrucard, linha
de até 60meses e comcarência

de 6 meses para reformas de
maior porte. Nessa modalida-
de, não há limite de crédito e o
valor depende da renda. Lenza
afirmouque,comtodoocrédito
disponível, será possível aque-
cer as vendas de material de
construção no varejo em 2010.

O presidente da Associação
Nacional dos Comerciantes de
Material de Construção (Ana-
maco), Claudio Elias Conz, dis-
seque,comessesrecursos,ose-
tor terá desempenho em 2010
melhor que o aumento de 4%
projetadopara 2009. “Como fi-
nanciamentoearendacrescen-
do acima de 7%, esperamos
crescimentode 10%nasvendas
em2010.”

A Associação Brasileira da
IndústriadeMateriaisdeCons-

trução (Abramat) estima que
as vendas internas do setor de-
verão crescer 15,7% em2010. A
expectativa é de recuperação
em relação a este ano. De janei-
ro a outubro houve queda de
14,81% no acumulado das ven-
das domésticas. Já a produção
da indústria de materiais caiu
9% de janeiro a outubro de
2009, ante omesmoperíodo do
ano passado.

A expansão esperada para o
ProdutoInternoBruto(PIB)da
construção em 2010 é de 8,8%,
para toda a cadeia. Conforme
estudo realizadopelaFGVPro-
jetos a pedido da associação,
até 2016 as vendas demateriais
terão crescimento real de
77,7%. A Copa do Mundo de
2014,aOlimpíadade2016,os in-

vestimentos habitacionais e a
ampliação da infraestrutura
são os fatores em que se baseia
a expectativa.

Ocrescimentodasvendasin-
ternasdemateriais de constru-
ção em 2010 não deverá provo-
car falta deprodutos, naavalia-
ção do presidente da Abramat,
Melvyn Fox. “As indústrias de
materiais estão utilizando, em
média,85%dacapacidadeinsta-
lada. Se nada fosse feito, pode-
ria haver falta em um ou outro
segmento, mas o ‘termômetro
Abramat’ de novembro apon-
tou que 60% dos fabricantes
pretendem investir nos próxi-
mos 12 meses”, disse Fox. Se-
gundo ele, em meados do ano,
cerca de 33% das indústrias ti-
nham intenção de investir.

A indústria de materiais de
construção também está preo-
cupadacomaentradadeprodu-
tos chineses no País, como
disjuntores, cadeados e aço,
que concorrem comos fabrica-
dos brasileiros. Segundo o pre-
sidente da Abramat, há produ-
tos importados que não estão
em conformidade técnica com
as exigências do setor, e, em al-
guns casos, o custo domaterial
émaior que o do produto. ●

Fernando Nakagawa
BRASÍLIA

Presente no exterior desde
1941,oBancodoBrasilacelerou
seus planos internacionais nos
últimosmeses. América do Sul
eEstadosUnidossãoosmerca-
dos prioritários da estratégia
desenhada pelo governo para
que a instituição deixe de ter
escritórios ou agências únicas
e passe a atuar como banco de
varejo nessesmercados.

A ideia é transformaroBan-
co do Brasil em multinacional
nosprincipaisparceiroseconô-
micos do País. Oficialmente, o
bancoadmitequemantémcon-
versas com instituições para
ampliar sua presença interna-
cional.

“OBancodoBrasil está ana-
lisando diversas oportunida-
des de negócios no âmbito de
suaestratégiade internaciona-
lização.OBancodoBrasilman-
témcontatocomdiversas insti-
tuições financeiras de diversos
países.Mas, emrespeitoàs ins-
tituições e às negociações, o
Banco do Brasil mantém o te-
ma em sigilo”, informa a asses-
soria de imprensa do banco,
que,dessa forma,nãoconfirma
a negociação com o argentino
Banco Patagônia.

O plano de levar o Banco do
Brasil a outros países foi expli-
citadoemjulho,quandoopresi-
denteLuiz Inácio Lula daSilva
cobrou da diretoria que o ban-
co se transforme numa “multi-
nacional financeira”. Em reu-
nião, Lula sugeriu que o banco
deveria ter presença expressi-
va nos principais parceiros do
Brasil e citou nominalmente a
América Latina, China e Áfri-
ca. Curiosamente, foi no mes-
mo mês de julho que executi-
vos brasileiros passaram a ser
vistos com frequência emBue-
nosAires,nasededoBancoPa-
tagônia.

Oficialmente, o interesse do
BancodoBrasilé investir forte-
mente emmercados daAméri-
cadoSul,especialmenteArgen-
tina,Chile eParaguai, e nosEs-
tadosUnidos.

Nos vizinhos, o banco quer
atuarnovarejo, comuma insti-
tuiçãoquetenhapresençarele-
vante no segmento de pessoa
física e comércio exterior, ni-
cho tradicional do Banco do
Brasil no País. Na América do
Norte, o plano é abrir um ban-
codevarejoparadar,principal-
mente, suporte à comunidade
brasileiranaquelepaíscomser-
viçoscomotransferência inter-
nacional de dinheiro, investi-
mentos e financiamento de
imóveis.

Outra frente importante
é o Japão, onde também há
grande comunidade de tra-
balhadores brasileiros.

“A ida para a Argentina
faz sentido do ponto de vista
comercial porque o governo
quer um Banco do Brasil
mais forte e internacional.
Vale lembrar que um dos
principais concorrentes do
banco, o Itaú, já é importan-
tenaArgentina,ChileeUru-
guai”, diz o analista da Aus-
tingRatingLuisMiguelSan-
tacreu.Paraele,ainternacio-
nalização torna o BB “mais
atrativo” para o investidor
estrangeiro que, eventual-
mente, pode ter interesse
emcompraraçõesdobanco.

Se confirmada, a compra
departedoPatagônia trans-
formaria o Banco do Brasil
em uma instituição maior
que o também brasileiro
Itaú no mercado argentino.
O Patagônia tem 126 agên-
cias com presença mais for-
te em Buenos Aires e no sul
do país. Já o Itaú opera uma
redecom81agências,princi-
palmente na capital federal
e no centro argentino, como
MardelPlata,Rosário,Men-
doza e Córdoba.●
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