
Brasil pode rever tarifa zero para país pobre

Raquel Landim

O governo brasileiro admitiu on-
tem que pode discutir mudanças

no programa “Duty Free, Quota
Free”. A iniciativa – que prevê a
isenção unilateral de tarifas de
importação para produtos dos
países mais pobres do mundo –
está provocando polêmica entre
governo e indústria.

Em reunião com 70 represen-
tantes da indústria na sede da
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) em São Paulo, o

secretário de Comércio Exte-
rior, Welber Barral, disse que,
“se for identificado um proble-
ma específico, esses casos po-
dem ser levados a Camex (Câma-
ra de Comércio Exterior)”.

Para um negociador do setor
privado, isso pode significar tra-
tamento diferenciado para um
setor ou até salvaguardas mais
rígidas contra as importações

desses países. A reunião de on-
tem foi considerada proveitosa
por indústria e governo, mas o
impasse ainda não foi desfeito.

O chefe do departamento eco-
nômico do Itamaraty, Carlos
Márcio Cozedey, disse que o go-
verno mantém a proposta origi-
nal de implementar o “Duty
Free, Quota Free” até o fim do
ano. Conforme informou o Esta-

do, a CNI enviou uma carta aos
ministros Celso Amorim (Itama-
raty), Guido Mantega (Fazenda)
e Miguel Jorge (Desenvolvimen-
to) solicitando que as negocia-
ções sejam suspensas.

O governo argumenta que o
grupo de 49 países mais pobres
do mundo, que inclui Burundi e
Haiti, representa menos de 0,1%
das importações brasileiras. A in-
dústria responde que pode ocor-
rer triangulação de produtos e
que a China está investindo pesa-
damente na África.

“Por causa da fraca estrutura
industrial desses países, vai ser
fácil identificar os problemas”,
disse Cozedey. “Se chegar um mi-
cro-ondas de Burkina Faso, é
simples verificar se houve um in-
vestimento nesse país ou se é
triangulação.”

“Com o câmbio valorizado e a
concorrência da China, fica difí-
cil para as pequenas e médias em-
presas entenderem porque de-
vem fazer mais essa abertura de
mercado”, afirmou a gerente-
executiva da CNI, Soraya Rosar.

Comércio mundial
volta a perder força
Exportações caíram 0,3% em junho, em mais um sinal que a recuperação
da economia global será mais lenta do que se imaginava no início do ano

● Tendência invertida

0,3%
Foi quanto caíram as exportações
na Holanda em junho, ante uma
expansão de 2,3% em maio, se-
gundo dados do Escritório de Aná-
lise Econômica do país

12,2%
Foi a contração dos fluxos de ex-
portação e importação no comér-
cio mundial em 2009, o pior de-
sempenho em 70 anos
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Nas últimas décadas, as
cadernetas de pou-

pança foram decisivas pa -
ra o desenvolvimento do
crédito imobiliário, propi-
ciando funding para o
financiamento de mais de
quatro milhões de imó-
veis, sobretudo destinados
à classe média. Mas os
mercados ganham uma
nova dinâmica, não po -
dendo depender quase to -
talmente de um só instru-
mento de livre captação e
do FGTS, como até agora. 

O Brasil tende a seguir
a tendência internacional:
segundo os dados mais re -
centes, no Chile os bancos
destinam 20% dos seus
empréstimos às operações
imobiliárias. Na União
Eu ropeia esse porcentual é

da ordem de 28%, en -
quanto no Brasil o peso do
crédito imobiliário nas
car teiras dos bancos priva-
dos é de apenas 3,5%. 

Os agentes financeiros
querem continuar aten-
dendo plenamente à de -
man da de crédito imobi-
liário no futuro, como
ocor reu nos últimos anos,
em que a procura de crédi-
to cresceu em velocidade

muito maior do que a dos
saldos dos depósitos de
poupança. Entre os pri-
meiros semestres de 2009
e 2010, os financiamentos
do Sistema Brasileiro
de Pou pan ça e Emprésti -
mo (SBPE) aumentaram
77,27% en quanto o saldo
via cadernetas cresceu
20,32%. Já se antevê para
os próximos dois a três
anos um quadro de escas-
sez de funding, cabendo
identificar, com antece-
dência, os instrumentos de
captação ma is apropriados
e com maior potencial para
acrescer recursos aos já
disponíveis nas caderne-
tas, com a vantagem de
oferecer prazos longos. 

O caminho natural é o
do avanço da securitização
dos ativos imobiliários, mo -
delo que está pronto para
operar em grande es cala,
assegurando a captação via
Certificados de Re cebíveis
Imobiliários (CRIs), com
lastro de boa qualidade, ca -
paz de atrair um número
crescente de investidores. 

Mas há outro mecanis-
mo a ser lançado no País,

o dos covered bonds, que
já é muito desenvolvido
nos mercados europeus,
desfrutando de dupla ga -
rantia. Primeiro, do próprio
emissor desses títulos, ge-
ralmente a instituição fi-
nanceira e, depois, a car-
teira de ativos que lastreia.
Do ponto de vista dos in-
vestidores de longo prazo,
como os fundos de pen-
são, são títulos atrativos,

pois, a exemplo do mode-
lo do patrimônio de afeta-
ção, os ativos que lhe dão
lastro são segregados, não
sendo afetados em caso de
insolvência do emissor.

Por seus prazos e ca -
racterísticas, os novos ins-
trumentos são adequados
às operações de crédito
imobiliário realizadas no
País. No caso dos covered
bonds, dependem somente
de ajustes normativos, pa -
ra conferir preferência aos

direitos dos credores, co -
mo já ocorre nos merca-
dos desenvolvidos. 

O mercado imobiliário
brasileiro vive um mo -
men to muito favorável,
mos trando-se capaz de su -
perar dificuldades históri-
cas e oferecer alternativas
adequadas tanto para a
classe média, que ainda
não alcançou o imóvel de -
sejado, quanto para as ca -
madas de baixa renda.

Para preservar um rit -
mo imobiliário forte e sus-
tentável no longo prazo, é
essencial conferir priori-
dade às novas modalida-
des de captação de recursos.

(*) Luiz Antonio Fran -
ça é pre sidente da As -
sociação Bra sileira das
Entidades de Crédito
Imo   biliário e Pou pan ça
(Abecip), associada da
Fiabci/Brasil.
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Governo admite discutir
‘casos específicos’ de
mecanismo que reduz as
tarifas de importação

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O comércio mundial volta a
perder força e as exportações
internacionais sofrem uma no-
va contração, em mais um si-
nal de que a recuperação eco-
nômica será mais lenta do que
muitos previam.

Dados divulgados pelo Escri-
tório de Análise Econômica da
Holanda apontam que as expor-
tações sofreram uma queda de
0,3% em junho, ante uma expan-
são de 2,3% um mês antes. Os
dados da organização são usa-
dos por instituições como o FMI
e a União Europeia para basear
suas previsões.

O comércio já havia sido uma
das primeiras vítimas da crise fi-
nanceira iniciada há dois anos.
Os fluxos de exportação e impor-
tação em 2009 acabaram regis-
trando o pior desempenho em
70 anos, com uma contração de
12,2%.

Para 2010, a Organização Mun-

dial do Comércio (OMC) previa
uma recuperação das exporta-
ções e chegou a rever para cima
suas estimativas. A última proje-
ção é de uma alta de pelo menos
10% no comércio neste ano.

Mas, diante do resultado do
mês de junho, a recuperação po-
de ter sido freada. No primeiro
trimestre de 2010, a alta havia si-
do de 5,7%, depois de uma expan-

são de 6,1% nos últimos três me-
ses de 2009. Já no segundo tri-
mestre do ano, a expansão foi de
apenas 3,6%.

Os dados reforçam as indica-
ções do Federal Reserve Bank
(Fed, banco central dos EUA) e
do governo chinês de que o rit-
mo de recuperação de suas eco-
nomias têm sido menor.

Economias ricas. Nas econo-
mias ricas, a exportações aumen-
taram em apenas 0,6% em ju-
nho, ante 2,2% em maio. Nos Es-
tados Unidos, as vendas sofre-
ram uma contração de 1,5% e, no
Japão, a queda chegou a 1,8%.
Ambos haviam registrado cresci-
mentos em maio deste ano em
suas exportações.

Entre os países ricos, a queda
apenas não foi generalizada gra-
ças ao desempenho da Alema-
nha. As exportações da maior
economia do continente permiti-
ram que a União Europeia regis-
trasse uma aceleração de suas
vendas, passando de 2,2% em

maio para 3,5% em junho.
O freio nas exportações afe-

tou de forma pronunciada os paí-
ses emergentes, muitos deles de-
pendentes das vendas para os
mercados dos EUA e China. Em
junho, a queda das exportações
foi de 1,1%, contra uma expansão
de 3,2% em maio.

Todas as regiões emergentes
sofreram quedas. Na Ásia, a redu-

ção do dinamismo chinês fez
com que os países da região regis-
trassem uma queda de 1,2% nas
vendas. Na América Latina, o
bom desempenho do início do
ano foi revertido. Depois de cres-
cer 1% em abril e 0,5% em maio, a
região registrou uma queda de
0,7% em junho.

Já as importações da América
Latina seguiram o caminho in-

verso. Depois de cair em 2% em
maio, tiveram alta de 2,8% em
junho. Com uma expansão supe-
rior a dos países ricos e cresci-
mento do consumo interno, os
países em desenvolvimento têm
registrado uma alta nas compras
externas, o que estaria contri-
buindo ainda para um aprofun-
damento dos desequilíbrios nas
balanças comerciais.
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Mar de carga. Vista geral do porto de Xangai; apesar da China, comércio global sofre retração
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