
●●●Teste final: O Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos informou ontem que a terceira bateria de exames feita no
animal suspeito de ter contraído a doença da vaca louca não
encontrou indícios da moléstia.

Os descendentes de japoneses
que trabalham no Japão terão
acesso facilitado ao crédito no
país. O Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC) anuncia hoje um
acordo com a similar japonesa Tra-
de’s Creditor Protection Yugen-
gaisha, para que empresas japone-
sas possam acessar o banco de
dados do SPC, no Brasil. Estima-
se que até 320 mil dekasseguis
serão beneficiados. Os próximos
na internacionalização do SPC
são os brasileiros que vivem nos
EUA e nos países do Mercosul.

ATAQUESSAÚDEANIMAL PERDAS INTERNACIONALIZAÇÃOPUNIÇÃO

Bradesco estréia no varejo internacional
Cypriano anuncia parceria com o banco japonês UFJ para atendimento aos brasileiros que moram no Japão

Carros financiados:
atraso está em baixa
Bancos de montadoras registram a
menor taxa de inadimplência, de 3,9%

KYODO/REUTERS

ESTUDO – Banco planeja parceria na Espanha e Portugal,diz Cypriano

A Organização Mundial do Comér-
cio (OMC) autoriza hoje o Brasil e
mais seis países a aplicar retalia-
ções contra os Estados Unidos. O
grupo questiona há três anos as
leis americanas de distribuição de
recursos arrecadados com medi-
das antidumping, conhecida como
Emenda Byrd, já condenada pela
OMC. O Brasil não espera aplicar a
medida, por enquanto, mas tentará
pressionar os EUA a modificar a
lei. Os europeus garantem que apli-
carão a sanção em 2005 se a lei
não for modificada.

❝Cada vez que
a indústria pensa
em retirar um
projeto de
modernização da
gaveta, vem uma
política econômica
conturbada, como a
manutenção da taxa
de juros em alta❜❜
ROGERIO MANI,
VICE-PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
FLEXÍVEIS

JurobancáriosobemenosqueaSelic
Apesar das altas promovidas pelo BC, taxas ao consumidor permanecem estáveis desde outubro e empréstimos crescem

AcordocomSPCfacilitará
créditoparadekasseguis

ESTRATÉGIA

Renée Pereira

O Bradesco, maior banco priva-
do do País, anunciou ontem sua
estréia no mercado de varejo in-
ternacional. As operações come-
çam no Japão a partir de 20 de de-
zembro, mas podem se expandir
para Espanha e Portugal já no
próximo ano, afirmou o presiden-

te da instituição, Márcio Cypria-
no, durante anúncio da parceria
com o banco japonês UFJ. O
acordo prevê a constituição de
uma rede de agências Bradesco-
UFJ para atender brasileiros que
trabalham no Japão.

Por enquanto, os serviços se-
rãoprestados em apenasdez agên-
cias da UFJ distribuídas em re-
giões econômicas de maior pre-
sença da colônia brasileira. Mas,

aospoucos, o atendimento será es-
tendido para as mais de 450 agên-
cias do banco japonês, que deverá
se tornar a maior instituição finan-
ceira do mundo em 2005, após a
fusão com o Tokyo Mitsubishi.

Osistema será formado por ter-
minais de auto-atendimento insta-
lados em cabines do UFJ. Esses
equipamentos, com recursos mul-
timídia, estarão conectados a
mais de 40 atendentes bilíngües,

que darão todas as informações
aos clientes em tempo real, e fa-
rão a abertura de contas.

O brasileiro que estiver no Ja-
pão poderá procurar a rede e abrir
uma conta corrente no UFJ, o que
lhe dará acesso a diversos produ-
tos e serviços financeiros locais.
Automaticamente, e com aautori-

zação do cliente, será aberta uma
conta no Bradesco, para que pos-
sa ser feita a remessa de recursos
ao Brasil.

“Vamos melhorar o nível de
bancarização dos brasileiros que
hoje estão no Japão”, observou
o presidente do Bradesco. Além
das transferências de dinheiro

para o Brasil, o cliente também
terá acesso a cartões de crédito e
de débito, além de inúmeros ou-
tros produtos Bradesco e do
UFJ. Os brasileiros também te-
rão à disposição 4.500 caixas
eletrônicos com acesso em por-
tuguês.

Segundo Cypriano, a colônia
brasileira no Japão, de mais de
300 mil trabalhadores, movimen-
ta cerca de US$ 12 bilhões por
ano. Deste total, US$ 8 bilhões
são destinados ao consumo; US$
2,5 bilhões remetidos ao Brasil; e
US$ 1,5 bilhão para investimen-
tos. A intenção é ter uma partici-
pação mais expressiva nesse mer-
cado de remessas e administrar o
recursos desses clientes.

“Os brasileiros ficam em mé-
dia sete anos no Japão. O que va-
mos fazer é fidelizar esse cliente
para quando ele voltar ao País”,
argumentou Cypriano, destacan-
doque a estrutura de negóciospri-
vilegia o relacionamento de lon-
go prazo. Ele acrescentou que o
banco estuda parcerias semelhan-
tes em Portugal, com o Banco Es-
pírito Santo, e na Espanha, com o
BBVA. A expectativa é que até o
fim de 2005 as operações sejam
confirmadas. Na parceria com o
UFJ, o investimento total é de
US$ 20 milhões.● Colaborou:
Silvia Fregoni.

OMCautorizaBrasilemais
6 países a retaliarem EUA

24.452
é o número de fraudadores
entre os novos assinantes
de telefones celulares
pós-pagos no mês de outubro

7
milhões de reais foi a perda
registrada pelas operadoras
de celulares no mesmo mês,
justamente em decorrência
das fraudes

ArtEstado

O QUADRO DO CRÉDITO
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A taxa de inadimplência no paga-
mento das prestações do financia-
mento de automóveis novos este
ano está na casa de 3,9%, a mais
baixa já registrada pelos bancos
das montadoras. De 2,217 mi-
lhõesdeclientes da carteira decré-
dito das instituições, 86,4 mil es-
tão com parcelas atrasadas de um
dia a um ano. De janeiro a setem-
bro de 2003, o índice era de 5,1%.

Para o presidente da Associa-
çãoNacional dasEmpresasFinan-
ceiras das Montadoras (Anef),
Luiz Montenegro, a queda da
inadimplência é resultado princi-
palmente da melhora da econo-
miado País e da recuperação sala-
rial dos trabalhadores. E também
da melhor seleção dos bancos na
liberação do crédito e de negocia-
ções eficazes com os devedores.

A redução do calote no setor
pode ainda ser atestada pelo volu-
me de carros retomados por falta
de pagamento. Até setembro, fo-
ram 5.238 unidades, ante 9.023
em 2003. “Em 1996, chegamos a
retomar 50 mil carros”, lembra
Montenegro. A retomada do
bem, possível após 3 meses de
atraso no pagamento, foi facilita-
da emmaiopassado, após mudan-
ças na lei de alienação fiduciária.

Os bancos das montadoras re-
presentados pela Anef respon-
dempor 65%dasvendas financia-
das de automóveis. Neste ano,
vãobater recordede recursos libe-
rados: R$ 10 bilhões, ante R$ 8,3
bilhões em 2003 – maior volume
registrado por essas instituições.

Para Montenegro, apesar da
acirrada concorrência dos bancos
privados e financeiras, as institui-
ções das fabricantes oferecem
condições mais favoráveis. “Nos-
so juro médio mensal está em
1,98%; a taxa de mercado é de
2,58%”, compara o diretor supe-
rintendente da Anef, Flavio Crop-
po. Há um ano, a taxa média nos
bancos das montadoras estava em
2,12% e, dos demais, em 2,77%.

O recente aumento da taxa Se-
lic e a perspectiva de nova alta
não alteram as projeções da Anef
para 2005, de liberação de R$ 11
bilhõespara financiamentode car-
ros novos. Neste ano, a previsão é
de 610 mil veículos financiados,
um aumento de 10% ante 2003.

Do total de1,125 milhãodeveí-
culos vendidos até setembro,
40%foram pagos àvista e60% fi-
nanciados. A modalidade preferi-
da foi o financiamento tradicional
(CDC), com 46% dos contratos.
O consórcio atraiu 9% dos consu-
midores, e o leasing, 5%.●

BALANÇO

CRÉDITO

Gustavo Freire
BRASÍLIA

Apesar das altas consecutivas
dos juros, promovidas pelo Ban-
co Central (BC), o mercado fi-
nanceiro não elevou na mesma
proporção as taxas cobradas do
consumidor, principalmente da
pessoa física. Em outubro, a taxa
média permaneceu estável em
63,2% em relação a setembro.

Nesses dois meses, a Selic (ta-
xa de referência) passou de 16%
para 16,75% ao ano. Essa ten-
dência de estabilidade se mante-
ve nos primeiros sete dias úteis
de novembro, mesmo quando já
havia no mercado a percepção
de que o Comitê de Política Mo-
netária (Copom) voltaria a puxar
a taxa para cima no dia 17.

Ao mesmo tempo em que os
juros ficaram estáveis, o BC re-
gistrou nova elevação dos em-
préstimos concedidos pelo siste-
ma financeiro. O total de opera-
ções, segundo o BC, aumentou
2,3% e passou a acumular alta
de 15,4% no ano.

Em janeiro, o sistema financei-
ro como um todo (incluindo cré-
dito para habitação, agricultura e
BNDES) emprestava um total
de R$ 409,2 bilhões, passando
para R$ 472,8 bilhões em outu-
bro. O valor correspondia a
26,9% do Produto Interno Bruto
(PIB), maior porcentual já regis-
trado pelo BC desde o início do
governo Lula.

Nos primeiros sete dias úteis
de novembro, o chefe do Depar-
tamento Econômico (Depec) do
BC, Altamir Lopes, disse que os
empréstimos já haviam crescido
mais 2% – 1,1% para empresas e
3,5% para pessoas físicas.

Só os empréstimos feitos livre-
mente pelos bancos cresceram
19,7% este ano. Em janeiro, o to-
tal era de R$ 224,6 bilhões e em
outubro, de R$ 268,4 bilhões.
Entre setembro e outubro, esses
recursos aumentaram 2%.

O chefe do Depec destacou
que o crescimento dos emprésti-
mos bancários é reflexo da reto-
mada da atividade econômica.
“Desde pouco antes do segundo
semestre do ano passado, o crédi-
to vem apresentando crescimen-
to”, disse.

Essa época de fim de ano,
quando há aumento normal da
demanda por crédito, teve impac-
to secundário no aumentos dos
empréstimos bancários como
um todo.

Na avaliação de Lopes, a esta-
bilidade das taxas de juros em
outubro se deve ao fato de o cus-
to dos empréstimos bancários
não responder de forma imedia-
ta e direta a uma mudança na ta-
xa básica. “O crédito responde
mais à curva futura de juros (pro-
jeções de mercado) e não ao
comportamento da Selic”, disse.

Para as empresas, porém, o au-
mento nas taxas no mês passado
foi de 0,7%, passando de 30,4%
para 31,1%, a maior desde de-
zembro. Nesse período, o volu-
me de recursos emprestados pa-
ra as pessoas jurídicas aumentou
3,4%, passando de R$ 104,2 bi-
lhões para R$ 107,8 bilhões.

O aumento dos empréstimos
com desconto em folha também
contribuiu para a estabilidade
das taxas. “O aumento do empre-
go formal tende a incrementar es-
sa modalidade de crédito”, disse
o chefe do Depec.

Nessas operações, a taxa esta-
va em 39,12% ao ano, ante
73,8% no crédito pessoal. Só no

mês passado, a expansão dessa
modalidade de crédito chegou a
6,8%, num total de R$ 10,917 bi-
lhões. O volume de novas con-
cessões em outubro chegou a R$
1,380 bilhão. Em janeiro, era de
R$ 619 milhões.

Apesar da estabilidade da ta-

xa geral, o BC registrou em
outubro uma alta dos juros do
cheque especial de 140,6%
para 141,1% ao ano. “Nos pri-
meiros sete dias úteis de no-
vembro, a taxa do cheque es-
pecial havia oscilado para
141% ao ano”, disse Lopes.●

Armando Favaro/AE - 28/2/2002
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Anúncio

Fonte: O Estado de São Paulo, 24 nov.2004, Economia, p.B6
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