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As empresas interessadas em
participar dos leilões de conces-
são de rodovias querem garan-
tias adicionais de que não have-
rá demora nem na concessão
das licenças ambientais nem na
liberação dos empréstimos do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES). O atraso nesses dois
pontos pode encarecer o negó-
cio e tornar inviável a cobrança
de tarifas baratas. Elas serão ca-
libradas para dar ao empreende-
dor um retorno de 5,5% ao ano.

“Se o licenciamento ambien-
tal atrasa, diminui a rentabilida-
de”, disse ao Estado a diretora
da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) Natá-
lia Marcassa de Souza. Segundo
ela, o governo já propôs formas
de contornar o problema. A Em-
presa de Planejamento e Logísti-
ca (EPL), estatal criada junto
com o pacote de concessões de
rodovias e ferrovias de R$ 133 bi-
lhões, vai entrar com o pedido de

licenciamento das obras antes
mesmo de serem leiloadas. Ain-
da assim, quando os contratos
forem assinados, o empreende-
dor poderá optar por assumir a
tarefa de obter a licença ou dei-
xar o trabalho a cargo da EPL.

A diretora explicou que as li-
cenças ambientais levam pelo
menos um ano para serem emiti-
das. Isso porque o Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) exige que seja feito um
estudo de impacto na fauna con-
siderando todas as estações do
ano. No caso das rodovias, o pra-
zo poderá ser até mais longo,
pois a intenção é obter a licença
para toda a extensão das rodo-
vias, e não por trechos.

Da mesma forma, o planeja-

mento financeiro das concessio-
nárias pode ser atrapalhado pela
demora do BNDES em liberar o
financiamento. O banco pode de-
morar perto de um ano, segundo
Natália. Nesse caso, as conces-
sionárias precisam tomar outro
crédito – o empréstimo-ponte –,
normalmente mais caro, para co-
meçar a tocar as obras.

Alternativas. O governo estu-
da duas alternativas para lidar
com esse problema: acelerar o
trabalho do banco ou oferecer
empréstimos-ponte mais bara-
tos, com a mesma taxa de juros
do financiamento principal. As
condiçõesdo BNDES são bem ge-
nerosas: a Taxa de Juros de Lon-
go Prazo (TJLP), atualmente em
5,5% ao ano, mais acréscimo de

até 1,5% ao ano. Se a empresa for
capaz de oferecer boas garan-
tias, a taxa poderá ser menor.

A rapidez nas licenças e no fi-
nanciamento é particularmente
importante nessas novas conces-
sões, porque nelas o investimen-
to será concentrado nos primei-
ros cinco anos. Nesse período,
todos os trechos licitados terão
de ser duplicados. Além disso, os
concessionários só poderão co-
brar pedágio depois de concluir
pelo menos 10% das obras.

Empresas interessadas nas
concessões estiveram há duas se-
manas com o ministro dos Trans-
portes, Paulo Sérgio Passos, e
mostraram preocupação quanto
à necessidade de investir pesada-
mente nos primeiros anos da
concessão. “Eles de fato levanta-
ram esse ponto, mas a avaliação
é que dá para fazer”, disse Natá-
lia, para quem a taxa de retorno
de 5,5% ao ano é “boa, como as
próprias empresas reconhece-
ram em conversas conosco”.

Para garantir que os investi-
mentos ocorram, o governo vai
exigir que os concessionários
apresentem elevado capital so-
cial para assinar os contratos. No
caso da BR-040, por exemplo,
que o governo pretende licitar
em abril, a exigência será de R$
400milhões paraum investimen-
to estimado em R$ 5,99 bilhões.

Concessionárias de BRs querem
rapidez em licenças e crédito
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Brasil é um dos líderes
protecionistas, diz estudo
Levantamento da ONU, OCDE e OMC vê também ampliação no protecionismo europeu

De olho nas taxas. Até a redução da alíquota do IPI é citada como medida protecionista

Investimentos. Trecho da BR-116, na lista das concessões

Preocupação de
empresas é que atraso
nesses dois itens possa
encarecer o negócio e
impedir tarifas baratas

Jamil Chade
CORRESPONDENTE/ GENEBRA

O Brasil foi um dos países que
lideraram o movimento prote-
cionista no mundo em 2012,
adotando uma série de barrei-
ras comerciais que acabaram
afetando diversos setores da
economia. O alerta faz parte
de um levantamento realiza-
do pela ONU, OCDE e OMC, a
pedido do G-20.

Num esforço de identificar o
comportamento dos governos
diante da crise e monitorar a si-
tuação do comércio mundial,
as entidades estimam que as
pressões protecionistas têm
crescido em todos os continen-
tes e o informe também não dei-
xa de apontar para a Europa co-
mo uma das regiões que têm
contribuído para o protecionis-
mo. O que também preocupa é
que as barreiras, que prome-
tiam ser temporárias, come-
çam a se perpetuar.

O levantamento será publica-
dohoje, simultaneamente em Pa-
ris e Genebra. Mas partes de uma
versão preliminar à qual o Esta-
do obteve acesso revelam a
preocupação das entidades em
relação à incapacidade de a eco-
nomia mundial voltar a se recu-
perar e o impacto disso para o
comércio e investimentos.

Na avaliação da OMC, a ex-
pansão do comércio mundial se-
rá de no máximo 2,5% em 2012,
depois de rever para baixo em
duas vezes a previsão. Diante
ainda de um desemprego recor-
de em vários países, a estimati-
va da entidade é de que gover-
nos continuam sofrendo pres-
sões de setores atingidos para
que sejam protegidos da concor-
rência estrangeira.

No caso brasileiro, medidas
como a elevação de taxas de im-
portação e programas para dar
privilégios à produção nacional
são listados como exemplos de
atitudes contrárias à liberaliza-
ção.

O Itamaraty insiste que elevar
as tarifas aos níveis que legal-
mente tem direito na OMC não
representa uma violação das re-
gras internacionais e aponta que
o País está apenas usando o espa-

ço de política pública a que tem
direito pelas regras.

O que países ricos se queixam
é de que, no âmbito do G-20, o
Brasil firmou com os demais go-
vernos um compromisso para
não elevar barreiras. Diplomatas
europeus e americanos já se quei-
xaram, em reuniões fechadas
com o governo brasileiro, das no-
vas medidas do País. Outros, co-
mo Canadá e Japão, preferiram
atacar as barreiras em reuniões
na OMC.

Num estudo que será também
publicado nos próximos dias pe-
la entidade Global Trade Alert,

financiada pelo Banco Mundial,
o Brasil aparece com um dos paí-
ses que menos visaram as empre-
sas estrangeiras ao adotar barrei-
ras comerciais, pelo menos en-
tre as sete maiores economias
do mundo. Japão e Europa esta-
riam entre aqueles que mais me-
didas tomaram que acabam dis-
criminando empresas estrangei-
ras. Esse grupo adotou quase
900 das 1,5 mil barreiras comer-
ciais criadas por governo desde a
eclosão da crise internacional,
em 2008.

Impacto. Outra constatação é
que, desde 2008, pelo menos 3%
do comércio mundial foi afetado
por medidas protecionistas e po-
líticas que governos prometiam
que seriam temporárias acaba-
ram se consolidando como no-
vas realidades.

Em termos de investimentos,
o levantamento chama a aten-
ção para a proliferação de medi-
das protecionistas. “Vemos com
preocupação o aumento de medi-
das relacionadas aos investimen-
tos com um cunho nacionalis-
ta”, afirmou James Zhan, diretor

do Departamento de Investi-
mentos da Unctad e um dos res-
ponsáveis pela elaboração do le-
vantamento.

Sobre a decisão do governo
brasileiro de ampliar o prazo pa-
ra a redução do IPI pelo menos
até o final do ano, Zhan estima
que o “julgamento ainda está
em aberto” para determinar se
o impacto será positivo ou não.
“Temos visto várias empresas
anunciarem que vão investir no
Brasil na produção de veículos”,
disse. “Eu classifico esses inves-
timentos como uma espécie de
estratégia para saltar as barrei-
ras impostas.”

BMW e Volvo foram algumas
das montadoras que anuncia-
ram investimentos em produ-
ção no Brasil. No primeiro se-
mestre do ano, a ONU consta-
tou que o fluxo de investimentos
no mundo caiu em 8% diante da
desaceleraçãoda economia mun-
dial. Zhan, porém, alerta que o
principal fator que vai determi-
nar o fluxo no médio prazo de
investimentos é a proliferação
de medidas nacionalistas por go-
vernos.
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As ofertas anunciadas terão validade em nossas lojas, na Internet e no Televendas. No caso de promoções que envolvam 
trocas, a apresentação de NF e outras similares terão validade apenas em nossas lojas. Garantimos o estoque de 40 
unidades de cada produto ofertado na rede até o término desta promoção ou enquanto durarem nossos estoques. No 
Televendas, exclusivamente para a capital de São Paulo e Grande Rio de Janeiro, o frete é grátis para compras acima de 
R$ 250,00. Para os pedidos abaixo desse valor, o frete será por conta do cliente. Promoção para todos os tipos de mer-
cadorias. Para vendas a prazo em cheque, com ou sem juros, somente com aprovação cadastral. Apresentação de CPF, 
RG, referências pessoais, comprovantes de residência e de rendimentos para Pessoa Física. Para Pessoa Jurídica, acrescer 
CNPJ, documentos dos sócios, referências comerciais e bancárias. As parcelas mínimas em cheques são de R$ 30,00 cada.

www.kalunga.com

Não abrimos embalagens

Ofertas válidas até 4.11.2012
ou enquanto durarem nossos estoques.

LOJAS SÃO PAULO – CAPITAL • ADOLFO PINHEIRO • ARICANDUVA SHOPPING • AUGUSTA • BUTANTÃ • FREGUESIA 
DO Ó • INTERLAGOS (SHOPPING INTERLAGOS) • IPIRANGA • ITAIM • JABAQUARA • LAPA • LEOPOLDINA • LIBERDADE
• MOEMA • MOOCA PLAZA SHOPPING • MORUMBI • NOVA CANTAREIRA • PAULISTA • PENHA (SHOPPING CENTER 
PENHA) • PINHEIROS • POMPEIA • PRAÇA RAMOS • RADIAL LESTE • REBOUÇAS • SANTANA • SANTO AMARO • SÃO 
BENTO • SÃO MIGUEL • TATUAPÉ • VERGUEIRO • VILA FORMOSA • VILA GUILHERME • VILA MARIA • VILA MARIANA 
• VILA SANTA CATARINA • VITAL BRASIL • LOJAS GRANDE SÃO PAULO • ALPHAVILLE • SHOPPING IGUATEMI ALPHA-
VILLE • BARUERI (PARQUE SHOPPING BARUERI) • DIADEMA (SHOPPING PRAÇA DA MOÇA) • GRANJA VIANA • GUA-
RULHOS • MAUÁ PLAZA SHOPPING • MOGI DAS CRUZES • OSASCO • OSASCO (SHOPPING UNIÃO) • SANTO ANDRÉ 
(GRAND PLAZA SHOPPING) • SÃO BERNARDO DO CAMPO • SÃO CAETANO DO SUL • SUZANO SHOPPING CENTER •
TABOÃO DA SERRA • LOJAS INTERIOR DE SÃO PAULO • BAURU • CAMPINAS • CAMPINAS (SHOPPING IGUATEMI) •
FRANCA • GUARUJÁ • INDAIATUBA (POLO SHOPPING INDAIATUBA) • LIMEIRA (SHOPPING PÁTIO LIMEIRA) • MARÍLIA 
• PIRACICABA • PRAIA GRANDE (LITORAL PLAZA SHOPPING) • RIBEIRÃO PRETO • RIBEIRÃO PRETO • SHOPPING •
RIBEIRÃO PRETO • RIO CLARO • SANTOS • SÃO CARLOS • SÃO JOSÉ DOS CAMPOS • SÃO JOSÉ DO RIO PRETO • SÃO 
VICENTE • SOROCABA • SOROCABA - DOM AGUIRRE • LOJA DISTRITO FEDERAL • BRASÍLIA • LOJAS MINAS GERAIS 
• BOULEARD SHOPPING BH • SAVASSI (BELO HORIZONTE) • UBERLÂNDIA SHOPPING • LOJAS PARANÁ • CURITIBA 
(SHOPPING ESTAÇÃO) • LONDRINA • LOJAS SANTA CATARINA • BLUMENAU  NORTE SHOPPING • JOINVILLE • LOJAS 
RIO DE JANEIRO • BANGU SHOPPING • BARRA • CENTRO - RJ • GUADALUPE • GUANABARA • JACAREPAGUÁ (PRE-
ZUNIC CENTER) • MADUREIRA SHOPPING • SHOPPING BOULEVARD RIO IGUATEMI • SHOPPING NOVA AMÉRICA •
SHOPPING VIA PARQUE • LOJAS GRANDE RIO DE JANEIRO • DUQUE DE CAXIAS (PREZUNIC CENTER) • NOVA IGUAÇU 
• SÃO GONÇALO SHOPPING • SÃO JOÃO DO MERITI (SHOPPING GRANDE RIO) • LOJA RIO GRANDE DO SUL • PORTO 
ALEGRE (SHOPPING PRAIA DE BELAS) 

Netbook 
Processador Atom N450 de 1.66 GHz,
4 GB de memória, HD de 320 GB,
tela de 10.1”, Windows 7 Starter
Cód. 220970

Ultrabook 530U3B 
(2ª geração)
 Processador Core i5 de 1.6 GHz,
4 GB de memória, HD de 500 GB,
tela de 13.3”, Windows 7 Premium
Cód. 220847

239,9010xR$
ou R$ 2.399,00 à vistasem juros

Processador Dual Core de 2.1 GHz,
2 GB de memória, HD de 320 GB,
tela de 14”, Windows 7 Basic
Cód. 221155

109,9010x R$
ou   R$ 1.099,00 à vistasem juros

Notebook
S425-BC22P1

116,50
R$

Por: R$ 699,00 à vista
De: R$ 899,00

6x
sem juros

● Preocupação

Convenções para até 450 
pessoas com hospedagem.

vitoriahoteis.com.br

INDAIATUBA - SP

2,5%
é a previsão de crescimento
do comércio mundial este ano,
segundo a OMC

3%
do comércio mundial tem
sido afetado por medidas
protecionistas desde 2008
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 out. 2012, Economia & Negócios, p. B3.




